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į UNIJA. PADĖS SPRĘSTI 
į) BADO PAVOJŲ
į JVĄRšUVA, Lenkija. — Jeigu 
dabartinė . Lenkijos valdžia iki. 
spąlio 22 dienos nepakvies So
lidarumo .unijos atstovų į bend
rą posėdį -ir neišklausys uinijos 
atstovų planų Lenkijoj badui 
baigti, Tai- tada visame- krašte 
paskelbs įspėjamąjį streiką.

Lenkijos komunistinė "spauda- 
dedą sekretorių Kanią kritikuo-. 
jaučius^ straipsnius^ - Net- ir 
Maskyps spauda rašo; .kad. Ka- 
r.ią reikia atšaukti - -

Maskva nenori įviešai' pripa- j 
žinti, kad komumsių.i partij Cs J 
sekretoriai, klausydami Mask-! 
vos įsakymų, _visįškąr iųgyvęno ; 
kraš^-,- palikdami jį be duonos ] 
ir. bū pinigų. Premjeras nenori,J 
kęiąti ganios ir siūlo tartis su į 
Valensa; ' ; ĄI

KORČNOJUI BUS SUNKU
y LAIMĖTI

MEįtANO; Italija. — Vi&4-
ras -Korčnojuš,. sulaukęs 50 mė- 
tų,.^įąžįūri'pąvpjųt n: labai Ilgai. 

^Svarsto ėjimus. Specįąfistąi tvir-Į
- tina,- kad metą-'.našta''spaudžia tęto Viašin^p'ne nariai Maino 
; Ka«e .J«hąnSibonson - lankėsi.

Anaedijus Karpovas;: ;trisde-'; Valstybės departamente ir Tarė- 
Šiihtmet^,Jlvea^s-visus Sovietų 'si su .Mildred. Patterson ir 
Šač&nąJinmkus^ nepasinieta ir "James į,. Schumaker, iškeldami 
^^telLDLiėtūęjasič jis.;jau lai-reikalu -dažniau pabrėžjti JAV 
mėjo; tris' šachmatų -garįijas, o nusis^tyniąz,ąpie .nepri|jžfflimą

:-4_ nė* viepsi?Vieną Pabaltijo valsčių, ink^rpėracl-l 
^rft^į^4«j^lpšędijv^bmis. jos, tai^i prašė principą pri- 
I^nJ^jiA^rtiją^t^ž^ehĮ-bu- taikyffMyr^^ybės.TTeidžiamuo-

Ši ; se žęinė.ii^^£šė’,; kalbėję ir apie
’ vadiham^’Shagįų’ kriminalistų 

teismus. Ąbatfąjęiįį delegacij a
is,

Vakarykščiame Naujienų numeryje įdėjome Chicago-Tribune menininko jbhn T. McCutcheon dienūs metu Bobų vasaros 
vaizdą, o šiandien spausdinam antrąjį, kai mėnulis užteki!ir kovingi indėnai pradeda šokli.

. - -- . — - - — .

PABALTIEČIU DELEGACIJA 
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

ALTui atsiuntė padėką.Jungtinio Pabaltiečiu Komi-

'. susilaukė gražaus“pžląnkumo.

J. BYRNĖS PADĖKA*.ALTUI ’ - ’ - ’ > ■ . ’ *’Y .
ALTo} informacijų komisijos 

naryš. Antanas.. Adomėnas pa
siuntė Chicagos jneręj J. Byrne 
nuotraukas iš jos pasirodymo 
lietuvių parodoj - mugėj Lithua
nian Plaza Ct. Merė j am; ir

’4

uni- 
žurnalasi

savo-

. Pensilvanijos .valstybinio 
versiteto leidžiamas 
“ArĮ^-i-and- Humanities*’ 
š-iBi- rugsėjc? numeryje Įsidėjo

Tplatų pranešimą apie to.univer
siteto prof. Schmalstiego daly
vavimą lituanistikos kursuose..

Prof. Schmalstieg pažymi, kad 
JAV-se yra apie milijonas lie
tuvių kilmės žmonių, kad jie 
domisi savo kalba, kad lietuvių 
kalba lingvistams yra įdomi 
kaip viena ii senausiųjų ir reko
menduoja, susipažinimui su lie
tuviu kalba, knvga: “Intro'duc- 
lion to Modern Lithuania".

Šio žurnalo kopiją Pensilvani
jos universitetas atsiuntė ALTui.

(ALTo Informacija)
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4 demokratinė 
ięšus ir prieš šijitų įta-

san- KREMLIAUS PONAI VALDO
KUBOS PREMJERĄ

SANTO DOMINGO, Domini
konų Respublika. — Kubos dik
tatorius Fidel Caštro yra valdo-

kovą pri< 
tvarkos pi 
ką musulnfpnų tarpe. Sakreto- 
rius Haig egiptiečius įtikino, kad , 
prieš savo jr užsienio maištinin-. 
kus reikia vesti kdva. < Jf‘ mąs kremliaus paneis-

L--' Atmetė/nepagristas Krein- kė jATT^ceprezidenfas Georgė 
liaus kaltinimus j Bush. Jis kalbėjosi su Domjni-

„ . ... , — ■' konu Respublikos- atsakingaisie Sovietu zimu. agentūra lass . . T. , . ...t. , .*■ ~ ,. v pareigūnais. Jis d.ar pridėjo:r'ir komunistu partijos dienias-, .*, „■ , •v. . ... * , ,, .. . , , i — Castro valdo Kuba iau.-:.22ciai pradeio skelbti žinias, kad' , , , . .. . , * 'T.XT , , . .v, . . , J . . metus, bet neturėjo drasoš-.įorJAV. labai jau aiškiai kisasi J , , f3„ . . ., . ta laika pravestebent vienus de-
Egipto vidaus reikalus. . f ■ i - • -A-b;» ■> ;j . •°. . j mokratinius rinkijnus, kad zino-

Egipto vyriausybė- antradienį- ngS galėtų pareikšti\savo nuo- 
paneigė šiuos Sovietu spaudas inonę apje Castro valdymo nia- 
ir žinių agentūros, gandus, ries- todus/’ . '7 ; i
jie neturi pagrindo. JAV niekad-; Gaorge Bush su žmona skris, 
nesikišo į Egipto vidaus reika- ų Ritas P. Amerikos valstybes, 
lūs ir nesirengė ardyti Egpto} ‘
santvarkos. Tik Šov. Sąjunga - • 
kišosi į Egipto vidaus reikalus..! 
Sovietų kariai, darbininkai ir 
tarnautojai visą laiką bandė ar
dyti demokratinę Egipto san-

Gaorge Bush su žmona skris

TEKS MAŽINTI 
DIDELES ALGAS

TORONTO, Xan. čia

' Sekretorius A. Haig Kaire 
su: Egipto kariuomenės va
dais tarėsi apie Egiptui rei
kalingą paramą. Po to, sek
retorius ilgai kalbėjosi su

r Sudano’ prez. N im elniu.

>

EGIPTE BALSAVO 
11 MILIJONŲ

KAIRAS/ Egiptas. — Antra
dienį Egipte balsavo 11 milijo
nų žmonių. Vyriausybė manė.- 
kad balsuotojų' skaičius bus ma
žesnis, bet egiptiečiai tiek su
jaudinti prezidento Sadato mir
timi, kad pasiryžo daugiau rū- Į 
pintis savo krašto likimu.

— Kai kulkos pradėjo žvan
gėti; tai Sadatas, ištarė vienin
telį žodį: “Nepą tikėtina’’, — 
pareiškė Ho’sni Mubarakas.

— Niekas negalėjo apsaugoti 
Sadato, nes niekas netikėjo, 
kad kas nors būtų galėjęs pulti 
visų mėgiamą žmogų, — pridė
jo Mubarakas.

KRAŠTE SUIMS, TEIS IR ŠAUDYS 
KIEKVIENĄ MAIŠTININKĄ 

ATSIGAVĘS SADATO ŽUDIKAS IŠPASAKOJO TIKY
BINIŲ FANATIKŲ SAVIŽUDIŠKAS NUOTAIKAS

KAIRAS, Egiptas.— šiandien, 
antradienį, spalio 13 d., visi vy
rai ir balsuoti norinčios mote
rys pasisakys už viceprezidentą 
Hcsni 
d: n to 
kinių, 
dato,
kuris pasisakys už Ho?ni Muba
raką Egipto prezidento parei
goms. Viena, ksd jį toms parei
goms buvo numatęs prezidentas 
\nwar Sadatas ir jam yra žino
ma Sadato vesta vidaus ir užsie
nio politika.

Egipto vyriausybė taip p:_t 
paskelbė, kad ji imsis labai 
griežtų žingsnių prieš fanatikus 
tikybinius agitatorius. Vyriausy
bė jau įsakė sustabdyti kiekvie
ną fanatišką agitatorių, įsakyti 
jam tuojau nutraukti kalbas ir 
suimti. Agitatoriai turės būti 
tardomi, teisiami ir baudžiami 
sunkiomis bausmėmis. Jeigu 
agitatorius policininko neklau
sys, tai policininkas, privalo jį 
:auti vietc’je. šitas įsakymas 
jau yra išsiuntinėtas po visą 
krašta. -v - - -

Vyriausybė ėmėsi šio žings
nio, kai'karininkas Chalid atga
vo sąmone, ir išpasakojo viską, 
kodėl’ jis atėmęs gyvybę prezi
dentui Sadatui. Jis išpasakojo 
visas smulkmenas, kaip jį ir ki
lus jaunus vyrus paveikė tiky
binis fanatizmas, liepiąs aukoti 
kavo gyvybę, atimant gyvybę 
krašto prez:dentui ir kitiems 
pareigūnams. Prieš tikybiniu; 
fanatikus vyriausybė jau ėmėsi 
griežtų priemonių. Vyriausybė 
taip pat uždraudė civiliams dė
vėti kariškas uniformas. Trys 
maJš-tininkai dėvėjo karių uni
formas, kad galėtų prieiti artyn 
prie prez. Sadato.

Vyriausybė nori, kad krašto 
gyventojai .pasisakydami už H. 
Mubaraką, taip pat pritartų 
griežtai vyriausybės politikai 
fanatikams suvaldyti. Jrigu bus 
re’kalo, tai vyriausybė dar kelis 
piktus agitatorius suims. Vy
riausybė taip pat neleis užsienio 
agitatoriams paveikti krašto 
gyventojus siekiant Egiptą pa
versti antruoju Iranu.

Vyriausybė žino, kad Sovietų 
agentai turi įtakos į visą Irano 
politiką. Anksčiau Chomeini ve
dė kovą priešų šachą ir jo 
tvarką, o date r j s veda 
prieš Ameriką.

PREZ. SADATAS NORĖJO 
. IŠEITI ATSARGON

KAIRAS, Egiptas., — Prezi
dentas Sadatas jau prieš metus 
norėjo išeiti atsargon, Jbet jam 
nepavyko, Senam savo pažįsta 
mam laikraštininkui A. Man 
gour, kai jiedu abu buvo Sina 
jaus kalne, Sadatas tarė: 
•' — Ą^'žinai, kad kartais aš] 
jauci^GŠi, kad gyvenau dati- 
giauį-jnėgų reikia, ir * man rei 
ketu ,jąii;pailsėti. ■ .

,^rįęjįt savaitę jis pasakė Noki-* * 
čių^ziirnąlo “Spiegsi" red?kl.o- 
riufe’*—yf982 melų spalis bū: 
mano paskutinis mėnuo vai 
džioje, tada išeisiu atsargom Aš 
jau ^seniai norėjau išeiti ir .pasil
sėti.’Čia galvą pradėjo kelti reli 
ginis fanatizmas, bet kol aš čit 
esu, tai jie negali nieko-padA- 
ryti-{ ‘ , 
; Religiniai fanatikai nušovė

: prez.;. padalą.

su
važiavo Europos ir š. Amerikos 

tvarką. Prez. Sadatas du kartu' dužiųjų plieno bendrovių atšto- 
buvo priverstas jmtis priemonių |va’ aptarti, kaip suderinti pįie- 
apsiginti nuo 'Sovietų agentų į no ^ad ahierikiėčiams
kurstymo Egipto kariu sukilti■ apsmiokėtų gaminti plieną, 
prieš vyriausybę ir karinome- - Amerikos plieno bendrovių 
nės vadovvbe.

Prez. Sadatas išprašė iš Egip
to' 1 /,000 Sovietų kareivių bei bendrovių 
agentų. Praėjus kaliems me-!; " " 
tams, vėl buvo atnaujinti saif y- |ant pigų plieną į Amerikos 
kiai su Sonetų valdžia^. J r vėl rinką 

tsiuntė į Egiptą visą t

— Illinois valstijoje Medicare 
pinigus vogė įstaigos tarnauto
jai, susitarę su sukčiais.

- Washingtonas neleis rusams arį 1 5 
Libijai išgriauti jūsų santvarkos 
SEKRETORIUS HAIG KALBĖJOSI SU SUDANO 

PREZIDENTU IR PRIŽADĖJO JAV PARAMĄ 

miai didesnis.
Prezidentas Nimeiri jau norė

jo išvažiuoti. Galimo puOlimb 
metu jis norėjo būti Sudane, 
kad galėtų organizuoti pasiprie
šinimą. Bet jam labai rūpėjo 
pasimatyti su sekr. Haigu ir iš
dėstyti -£avo rūpesčius. Vieną 
kartą Sadatas išgelbėjo G. Ni- 
meirį nuo perversmo. Egipto 
pagalba jam ir dabar reikalin
ga. Bet prez. Nimeiri laukia ir 
JAV pagalbos.

— Galite būti tikri, kad JAV 
neleis Sovietų Sąjungai ar Libi
jai išardyti jūsų santvarkos, — 
sekr.toriui užtikrino Nimeiriui.

Sekretorius Haig įtikino Egip
to valdovus, kad JAV juos skai
to savo ištikimais draugais ir 
duos galimai greičiau reikalin
gą paramą, kad galėtų vykusiai 
gintis nuo priešų.

Sekretorius turėjo progos iš
sikalbėti su viceprezidentu Mu
baraku, kuris laisvai ir aiškiai 
kalba- angliškai, turi nuovoką 
apie strategiją ir gali padėti ki
tiems pareigūnams organizuoti

pirmininkas David M. Roderick 
pareiškė, kad amerikiečiai turės 
'traukti teisman Europos plieno 

j viršininkus, nes jie 
nesilaiko' pardavimo dėsnių. Me-

KAIRAS, Egiptas. — Sekre
torius Haig, po Sadato laido- 
tuviU pasiliko Egipte, kad 
galėtų dar ir toliau aptarti visą 
eilę klausimų su būsimu prezi
dentu gen. Mubaraku. Sekreto
rius pareiškė, kad JAV tuojau 
siųs būtiniausiai reikalingą pa
ramą, o vėliau atsiųs ir reika
lingus ginklus. ; <

Sekretorius Haig pritarė vy
riausybės priemonėms kovai 
prieš užsienio agėntų veik’ę pa
čiame Egipte. Jeigu Egiptas nu
sigins, tai netrukus jis gali tapti 
antruoju Iranu, kuris bus komu
nistų valdomas.

Kaire sekreterais Haig pasi
matė su 51 metų amžiaus Suda
no prezidentu Gaafar Nimeiriu. 
Jis išdėstė sekretoriui pavojų, 
kuris gresia Sudanui. Libija pra
dėjo siųsti savo agentus į Suda
ną ir kurstyti žmones. Be ta, 
paskutinėmis disnomis Libijos 
aviacija pradfejcu ^bombarduoti

KALENDORĖLIS

Spalio 14: Kalikstas, Gendrė, 
Mindaugas! Skardis, Namulė.

Saulė teka 7:01, leidžiasi 6:12. pasienyje esančius ‘ Sudano Jtai*
Orai debesuoto, Ii|, gili ton- mus. Du kaimieičai jau uZmuš- 

kytii perkūnas. ti, suželtųjų skaičius yra žy-

.. .... jie galį baigti laisvąją
Rusija atsiuntė į Egiptą visą Į prekybąl
tūkstantį. Prieš mėnesį Sadatas j Posėdžiui pasibaigus, prasi- 
ir vėl išprašė Kremliaus agita- Įdėjo kalbas apie bandymus su- 
torius, nes ir šį kartą jie užmez-j mažinti plieno darbininkams 
gė ryšius su fanatiškais tikybi- j aukštas algas. Jeigu, darbininkai 
ninkais, kurie savo moskėse 
pradėjo vestį agitaciją prieš 
Egipto7 vyriausybę. Prezidentą 
Anwar Sadatą nušovė sukursty-1 
tas šijitas. .

Antradienį Egipto laikraščiai 
iškėlė viešumon rusų pastan- ponijoje.

sutiktų dirbti už mažesnes al
gas. tai plieno gamyba vėl ga
lėtų atsigauti, o dabar labai 
daug kaminų nerūksta

— Jasir Arafatas lankosi Ja-

gas paveikti egiptiečius ir pada
ryti perversmą, bet jiems ne
pavyko. Sovietų valdžia turi su
prasti, kad diplomatai neturi 
teisės kištis į Egipto vidaus rei- i 
kalus, baigia Egipto pranešimas. J

ŠIAIS METAIS RUSAMS 
TRUKS JAVŲ

MASKVA, Rusija. — Si vasa-1

čiuoja, kad bus labai gerai, "jei 
j rusai pajėgs supilti į aruodus 
I 170 milijonų metrinių tonų. Iš 
| įvairių vietų ateina žinios, kad i
šįmet Rusijos derlius 
menkas. .

Valstybės departamento 
cialistai apskaičiuoja, kad 
metais rusų derlius bus.

labai |

spe- 
šiais 
bent

ra buvo sausa ir karšta, Rusijoj ^5 milijonais metrinių tonų ma- 
išdžiūvo didžiausi apsėtų, javų žesnis, negu jie tikėjosi. Sovietų 
plotai, todėl įiais metais rusai ūkio planuotojai ttįkėjosi paga- 
gaus žymiai mažiau javų, negu minti 30 milijonų daugiau, bet 
jie tikėjosi. Specialistai apskai-' tikrovė visai kitdkia.

— Amnesty International or 
ganizacija skelbia, kad Irane 
per paskutinius keturis mėne
sius nužudyta daug:au žmonių 
negu viso pasaulio vyriausybės 
įsakė nužudyti per ištisus 1980 
metus.

Buvęs prezidentas Jimmy 
Carter jka’binėja senatorius 
balsuoti už tai. kad leistų 
vyriausybei parduoti penkis 
radarinius lėktuvus Saudi 
Arabijai. Pardavimas reika
lingas Amerikos apsaugai.

san-
kovą

— Lenkai abejoja, kad 
nislovas Kania važiuotų į Mask
vą, jeigu ir atleistų iš sekreto
riaus pareigų. Rusai kvietė Gie- 
reką važiuoti į Maskvą, bet jis 
nevažiavo. Jis saugesnis lenkų 
calėjime, negu Sovietų Sąjun
goje.

Sta-

— A. Stevensonas rimtai ruo
šiasi būti D.mokratų partijos 
kandidatu Illinois valstijos gu
bernatoriaus pareigoms. Thomp- 
sonui jis būtų konkurentas.

— V. Gcmulka taip pat ne
nori važiuoti iš Lenkijos. Jis čia 
jaučiasi saugesnis.



Besto DON PILOTAS

“IDEALI ž M 0 N A”
Ncseniai vienam S. Amerikos 

mieste buvo naujas konkursas. 
Rinko idealią žmoną! (Nieko 
juk stebėtino šioje Įvairiausių 
konkursu gadynėje!) Didžiulėj 

‘Kotelio ’ba]ėj prisirinko pilna kan 
didučių. Net reikėjo stebėtis, 
kiek daug moterų laiko save idea 
komis ir žrnonimis. (Tuo atžvil
giu. sako, Vyrai kuklesni!)

Keletą vaFandų “idealios žmo- 
riūs” 'SesfiTraTvo prieš juri komi- 
&fąTcŪrią sudarė išimtinai vyrai 
Vargšai turėjo daug darbo. Vi 
sų pirma ėjo kandidačių išorė, 
pankui inteligencijos “tekstai” ii 
t. t. Laimėtoja tūrėjo būti, aiš
ku, inteligentiška ir išsilavinus, 
bet ne per daug. Intelektualių 
moterų vyrai, aplamai nemėgsta, 
o kartais net jų bijo... Ji turėjo 
būti 'kukli Tr ne per daug elegan
tiška, nes ‘elegancija daug kai
nuoja.‘(Savom žmonom, aišku...)

Tūrėjo būti atšidaVusi žmona, 
prityrūsi ir ekonomiška seiminin
kė, gera motina, žodžiu ideali- 
gyvenimo draugė.

Daūgu'mas kandidačių desfilia- 
vo su žiurstais, šluotom, virimo 
puodais ir kitokiais “geros šei
mininkės” atributais. — Kitos 
dėvėjo ilgas kuklias be “decoltė” 
sukneles ir sunkius sportiškus 
batus.

Bet "visas - ‘‘skandalas*’ pakilt 
dėl jaunos, dar palyginus nese
niai ištekėjusios poniutės. Ji, tie 
sa. buvo kukliai. beV'fetfai ele
gantiškai apsirengusi, ir iš vise 
darė moderniškos moters įspūdi

Į klausimus ji atsakinėjo greit 
lengvai ir su šypsena.

‘ Esą dar tik du metus ištekė
jusi. todėl labai daug praktiko.*- 
vedybiniam gyvenime dar netu

nu. • /’ — ji tuoj pareiškė '(Čia 
juri komisija susvyravo ar to 
kiai išviso gali būti leista daly
vauti konkurse.):

“Aišku, esu atsidavusi savo 
vyrui, išsirinkau juk jį pati, bet 
nenoriu, kad jis man įsakinėtų. 
Nusileidžiu jam tiktai, kai pilnai 
įsitikinu, kad jo teisybė. Visuo
se svarbiuose gyvenimo klausi
muos ji> aišku, turi sū manim 
pasitarti. Mažiau svarbiuose, 
taip pat. Jei išeina vakarais, tu- 

pasakyti, kur eina ir kada 
grįš, ne dėl smalsumo, ne, bet 
dėl tvarkoj’.

“Ką labiausiai fnėgstu šeimi
ninkavime? Nagi kabinti naujas 
užuolaidas ir paveikslus ir per 
statinėti baldus.”

“Ar moku virti?” — Tik su 
konservais. Atidarai dėžutę —ir 
pu gatava vėkarieilė. Ypatin
gai- atsitikimais pasižiūriu į 
viena iš tu modernišku kulina- < v c

rijos knygų.

Ar mėgstu simfoninius kon- 
rertus? Taip... Bet juos beklau
sant, dažnai užmiegu. Operos 
taip pat man patinka, ypnč įtalų 
kompozitorių. Bet labiau mėgstu 
operetes, ypač Leharo ir Supė. 
Kas dėl klasikų, tai prisiskai
čiau būdama gimnazijoje dabar 
skaitau kriminalinius romanus .ir 
tumalus. Studijavau keletą me
tu universitete ir dabar turiu 
laisvą profesiją, tad nuo ’"savo 
vyro ekonomiškai neprikbsuėau. 
kas labai kelia mano pasitikėji
mą savim-

Mėgstu rūkyti stiprias cigare- 
tes be filtro ir dažau nagus ru- 
žavu laku su sidabriniu atspal
viu, į

. Kas penktadieni einu pas kir-

pėją ir kas mėnesį perku naują 
suknelę.

Jei turėsiu valkų, manau, tdad 
būsiu ‘gera motina. Daug vaikų’. 
Ne, nėhoMčiau. Dauginusia 'Hve 

!Jetą. :
Ką daryčiau, jei vyras būtų > 

neištikimas? Persiklrčiau.
Ar galvoju, kad esu ideali žmc 

na? Niekad negalvojau. Ir tos 
kur taip galvoja, mano many
mu, yra kvailos. Manau, kad nė 
ra nieko idialaus mūsų planetoj.^

Kodėl atėjau į konkursą? Kad 
laimėjus gaučiau premiją.

Įsivaizdulokit, juri komisijoj 
pakilo skandalas. Senosios kartos 
komisijos nariai, solidūs ir res- 
pektingi vyrai !btivo sužavėti 
kandidatės šviežumu ir atviru
mu. Jie tikino, kad tiifėti tokią 
“nefalšyvą” žmoną, kuri nevai
dina “idealios”, jau yrh beveik 
idealas. Jaunieji vyrai buvo 
prie. Jiems kaip jie tvirtino, mo
derniškos moterys tiesiog nusi
bodo. Vienu žodžiu, pusė balsų 
buvo prieš, o pusė už. Taip ir 
nesusitarė. Konkursas atidėtas, 
kitam kartui.

Kandidatės dar ‘priimamos ir: 
kas nori, dar g*ali užsirdšyti. •.

Gražina Bolėčktenė ■.

Xkj’s atsidarė
— Stasy, 'pasakyk man, kodėl! 

ant vedybų fotografijų tavo: 
akys ihažesilės? f

— Man jos plačiau atsidarė 
tik po to, kai apsivedęs pagy
venau sū tavim.

TRA LA LA LA
Na, tai kas, jei ten kažkur nušovė prezidentą, 
Ar prieš ministerį Įvykdė atentatą?
Tu vėl ramiai teplioji savo rūsy lentų,
Arba 'nuplauni savo mašinėlės ratų.

Na, tai kas, jei suėmė ten kažkur generolą.
Arba diktatoriui kažkas paleido kulką?
Tau rūpi tik mokėti savo seną skolą, 
Arba išlošti proferanso pulką.

Na, tai kas, jei jau vaikai lietuviškai nemoka, 
Na, tai kas, jei ne suktinį šoks, bet rokenroli? 
Na, tai kas, jei kūdikiai ne pieną ger’, bet koką? 
Jau pripratai prie visko, lietuviškasai broli...

« * ' *

Aš neatsakau už lievos silpną valią, 
Kad ji tą vaisių rojuje nuskynė, 
Ir kad Adomas eidamas pro šalį, 
Pasielgė lyg būt aptuisęs vynu.

* * *

Nor aš žmogelis be svarbos, 
Bet visad trokštu pagarbos.
Nor razumu esu nusmukęs, 
Bet neužmirškit — mano ūkis!

M. čapkauskas

* -it *

Buvo kuo susijaudinti

— O kodėl verki, vaikeli? 
klausia praeivis berniuko, sėdin-Į 
čio ant upės kranto.

— Duona įkrito į vandenį, —i 
atsakė berniukas.

— Ar duona buvo su sviestu 2 
} — \e, "su broliuku...

* sc

Tokia priežastis

— Ponai Kuodeliai.... žiūrėk, 
kaip myli vienas kita, — aiški
na Pušienė savo vyrui. — Kiek
viena ryfa išeidamas i darba 
jis pabučiuoja savo žmoną. Ko
dėl tu taip nedarai?

— Kodėl? Aš kaip reikiant 
jos dar nepažįstu.

* $ *
— Koks skirtumas tarp kiau- . 

šinio ir vištos?
— Apie trys savaitės.

Pasikalbėjimas 
Naikiu 
su Tėvu

— Sveikas, 'tėve.
— Matai, kad ’sveikas, 'tiktai- 

labai piktas.
— Juk žinai, kad J. šdliūnas 

mudu išvadino urviniais 18-"tos 
gatvės gyventojais, atseit, “iii--: 
vinės kultūros” lygio niekam 
vertais padarais...

— Jeigu žmogus būtų urvinis, 
tai jis jokios kultūros neturėtų. 
J. Š. niekuo nepagrįstai šmei
žia žmones. Kodėl tik 18-ji gat
vė sunykusi kartu su lietuvių 
parapija? Sunyko ir senoji Town 
of Lake kolonija su puikia ba
roko bažnyčia, šv. Kryžiaus baž
nyčios klebonas rado prieglaudą 
Marquette Parko parapijoje. Bet 
ar ilgai lietuviai džiaugsis Lithua 
niąn Plaza Court, kai juodųjų 
vaikų voros nuo Gimimo šv. Ma 

’’rijos bažnyčios eina iš mokyklos 
iki Western Ave., -į krautuves 
landžiodami ir ant medelių ka- 
biriėdamies? Prie Western Ave. 
namų savininkai susirūpinę, kai. 
kone kas antras, trečias "narnas 

. gyvena meksikiečiai. Baltiesiems 
sunku namą parduoti. Perka tik;

. turtingesnieji meksikiečiai ar-; 
ba susidėję.

» • .
1 — Blogai, Maiki. Kur aš gy-‘ 
i venų, to namo savininkas nega

li nė savo garažan Įvažiuoti, ifė-i 
• išvažiuoti. Meksikiečiai jėloje’l 

parkina savo mašinas, nors gat
vėje yra vietos. įspėjimo jie ne
klauso.

— Tyčiotis iš kitų nelaimės 
negražu. Jaunimo Centras irgi 
nesaugioje vietoje. Girdėjau, kad 
nakties metu (jau daug ką api-. 
plėšė, mašinų padangas subado. 
Parengimų metų naktį sargai 
saugo mašinas ir žmones. Šiau
rinė miesto dalis buvo viena pa
vyzdingiausių — vokiečių, nor
vegų. lenkų ir lietuvių gyvena- ’ 
ma kolonija. Dabar pavirto kri
minalo ir baimės centru. Buvęs 
garsus paežerės Gold Coast rajo
nas, su puikiausiomis krautuvė' 
mis. Apstatytas gražiausiais dan
goraižiais. bet Habar... ne tik 
prie Cabrini Grėetis apartrrientų^ 
bet ir Broadway'rki pat Uptown/ 
— būk atsargus haktfės metu, 

"teh patekęs. ? I
— O kaip, Malki, su Brighton

Kai Kleofas Jurgelionis redagavo Tėvynę,
'negirtojo nė vieno lietuviško žodžio — tuo “priverstas” 

./įsibrauti į angliškų spaudų), iš Vitkausko kelionės pra
džios Jurgelionis užfiksavo šias eilutės:

KUR lTIS KĖLIAU AJA ir ko jis keliauja? Bet jis 
keliauja ir savo pėdsakus pažymi atvirutėmis Tėvynės 

1 redaktoriui.

rtų vartojamus ginklus, ^gamin 
tus Sovietų Sąjungoje...

— Duok DiėVe, kad čia 
~širastū tokių rgiriklų...

— Slaikuti. Aš -girdėjau, lead5 
grybai jiū^pradejo augti’Gal mu-j 

~du nueisime į :mišką pagrybauti ?:
— ;Kur? Marquette Parke gry-j 

bai neauga.

Atvirutė iš Idaho: 
Rodos, aiškint nereikėtų, 
Kad tai Idaho potato— 
Tai iš šito bulvių krašto 
Gausit žinių šių iš pašto...

Atvirutė iš mormonų sostinės, Salt Lakė City: 
Toli Niujorkas, iš čia nematyti..
Rašau Jums laiškutį iš Salt Lakė City:
Mormonų vienybę kiekvienas kad sektų — 
Pavyzdį imant geriausios iš sektų! 
—Aš čia nedėstau tikybos mormonų, 
Bet jos atsparumų pajusti malonu!...

'Pagalios iš ano krašto Amerikos, iš gražaus Oregono, 
-arit atvirutės dvi eilutės:

Iš Oregono šis atvirukas —

■Iš-šių pėdsakų gal jau atspėsit, kad misteriškas ke-
a •, j _ — K —

i Tiautojas yra Arėjas Vitkauskas. * •

— As paprašysiu savo kaimy-, fide Milikštakailyte I 
ną, nuveš toli į miškus. Jis ži-- 
no, kur grybai auga.

— O aš, tėve, girdėjau iš tų,, 
kurie buvo nuvažiavę grybauti, j 
"sako, kad 'šiemet ne ’grybų ;me-;|
tai. Grybų 'nėra. Į

— Tai tu eik sau, o aš važiuo
siu grybauti.

— 'Lik ‘‘Šveikas, tėve.
miške nėpaldysk.

tilitail

Atėjo -mainų kultūra, 
Išmaino’m viską pamažu; 
Laisvės idėjas, net skūrą
Glemžtam Kremliui -po padu..:

Siuntė -pas mus KGBistų 
Iš pavergtos Lietuvos, 
Choru, kvartetu, solistu — 
Jie išeivius sustyguos.

Kremlius turi kapitalo 
Apmokėt'visiems iš karto; 
Nesvarbu ’iš kurio galo 
Anie 'skrenda per Atlantą.

Padainavo mums Noreika, 
Traukė ašaras Daunora;
Susprogdino kūną sveiką 
Pagal Kremliaus hienų norą

Iš Amerikos, iš tolo, 
Skrido raudonų davatkų; 
Ir vešlaus, jauno atolo — 
Dukros garsių federatkų.

Skaitė -paskaitas Kuprionis, 
Ruošė parodą Jonynas. , 
Glostė petį jiems Petronis, 
Kad juos seka atžalynas.

Sveikino V. K. Jonynas 
Duobkasio Petronio svitą, 
Tautžudžiu visa šeimyna 
Ir kompartijos elitą...

K. Vabalėlis

* 3c $

Kitoj vietoj Jurgelionis užfiksavo:
•BROLIS Arėjas Vitkauskas, kuris dabar su meško

mis ‘kalbasi Yellowstone Parke ir angliškas eiles rašo, 
•atsiuntė mums' sekamų eiliuotų pranešima apie vienų 
savopasikalbėjimą su viena meška, kurių jis vadina pa

PAŽINTIS SU PANELE MINKŠ-TAKAILYTE 
Ėjo meškutė per Yellows-torife Parkų — 
tarė Arėjui :J4Balauk — turiu dar kų.M! 

jiTarė, iš lėto, kaip poni, priėjus.^<7 
šnibždėsiu (snukį pas ausį pridėjus)’: ‘ 
“Kada regėsi tu Jurgelionį — 
jam 'pasakyk, kad meška aš maloni: 
'kad aš netokia kaip kitos kad meškos!.. 
Teatvažiuos čia, jei kartais jį veš kas...” 
Taigi aš, adresų jos užsirašęs, 
(nuo pabučiavimo vos atsiprašęs. ..), 
čia ir siunčiu nuo meškutės sveikatų... 
(Ir pažintis gi! — te “bala nemato”!...).

* 3į: %

Gi Čikagos “Draugo” skyriuje “Prof. Kampininko 
■Šnekos” gudruolis taip komentavo:

YELLOWSTONE PARK
-j — Čia apsigyveno lietuviškas poetas, kuris, sakoma, 
čsu meškomis kalbasi ir angliškas eiles rašo: Prieš tai jisai 
: ilgų laiką gyveno su žmonėmis ir dėl to daugelis negali 
•; išfigeriuoti, kuriam galui jain reikėjo apsigyventi su meš- 

komis. Mano delnas, tavorščiai, rodo štai ką: senovės 
Lietuvoj buvo daug meškininkų, kurie ištreinytas meškas 
•po kaimus vedžiodavo. Meškos visokius triksus rody
davo, o meškininkas gerą biznį darydavo. Tai ir tasai 
poetas, gal, susimislijo tapti meškininku ir nuvažiavo 
meškų treinyti, Su žmonėmis jisai, kiek žinoma, nesu
gebėjo biznio daryti. .. /

J:

Greitai susigriebė

Viename priėmime pas Pran- 
’ cūzijos karalių, Anglijos amba- 
j sadorius Hamilton, kuris nemė
go šiurkščių rašytojo Volterio 
išsireiškimų, kaip tik tą vakarą 

; sutiko jį baliuje.
— žinote, ponas Volterį, — 

prabilo ambasadorius, — jūsų ’ 
didelės ausys primena man vie-

ną užsispyrusį gyvūną.
— Teisybę sakote, atk rio 

Volteris, — mano .ausys iš tik
rųjų per didelės dėl žmogaus, 
bet už tai jūsų ausys, lorde, yra 
per mažos dėl asilo’. _

' — Ačiū laimei, mano vyras 
nustojo kramtęs nagus.

— Pametė savb’ įproti?
— Ne. Pametė dantis.

Visaip atsitinka

Onutė taupė pinigus per ištisą 
Parku? savaitę, kad galėtų pamatyti

— Brighton Parkas 'kol <kas‘ įdomų filmą. Patyrusi apie tai, ' 
dar ramesnis. Mdt, tarp WeAtdrrt 
ir Archer Avė. yra rtiaūg dirbtu .
vių. parkelis, tai 'Jii'ohfešietns hė 
ra kaip prasiveržti. Ten riatiia-, 
žai lietuvių gyvetia-

— As tau. Afatki. pasakysiu! 
kad man atsibodo tokie nekul-l 
turingi užpuldinėjimai niekucj 
dėtų žmonių, kaip daro p. fco« 
liūnas spaudoje. J«iu negana toj 
kad pasaulyje veikia organizdo-J 

'tarptautinis teroras, o dar in
mes pešamės. Už "ką? Už idė^isj

- 'gaL'sakysite: 'Ne4kiu. Kaip tilt 
i vrėtoje 'p. J. šoltttnas 'ttž^W.inų 
j farratižmą. P no 'Aolfūno We£tą 
J lazda 18-tos gatvės “Urvinės kul-i 

tūros” žmonėms, ‘atsisuka “kitu 
galu jam pačiam. Airiai pešasi 
Airijoje, kodėl? Ogi rado teroris-

1 motina įspėja: ’
Tas f i litras nėra tinkamas 

14-kos melų mergaitei. ’Jfei iš
drįsi nueiti, tai būsi nubausta. :| 

Ohutė, būd^iha paklusni mo
tinai, nenuėjo pažfSl-ėti to filmo. 
Bet Sierra rytmetį rė!na ‘jpprie 
•rtrdtihosnr aršarodairna taria: į

— Sfahijfte, turėsi mane nu- 
'frattsti. 'Prtditą •baktį regėjau 
Sapūą. 'kuris‘netinka laikos ine- 

‘hj ‘riiergaftei.

— Žinai, didvyri, ’ėš ‘ėsti to
kia mergina, kuri visadds •gutitra 
ko nori. ; _ i

— O,‘ je! Ką tas reiškia ?
— 'Tęs reiškia, kad tu būsi -. r- - . ■ ... ■. - . ,

mano vyras. ~ .. .. . ' o ,,, ,
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Galimi įvykiai po Anwar Sadato 
L nužudymo, ir kas toliau?

Neseniai Naujienose rašiau, ka. manyti, Maskva jau seniai 
įed pasaulinis terorizmas Pra-i 
4«da įsipilietinti. Paskutinių 
<|ienų įvykiai aiškiai įrodo lo
kio manymo neklaidingumą. 
Pradedant nuo pasikėsinimo 
prieš prezidentą Reaganą, prięš 
popiežių Joną Paulių II ir prieš 
Egipto prezidentą Sadalą, ku
ris buvo mirtinai nušautas, 
tenka laukti ir daugiau pana
šiu teroro veiksmų. Pasaulinis 
terorizmas plinta tokiu grei
čiu, kad nekomunistinių vals
tybių vadovai pradeda jaustis 
visiškai nesaugūs. Nežiūrint, 
kad komunistiniu valstybių ne- • .4 *" * c
riboti diktatoriai prievartauja 
savų šalių darbininkus, prieš jų 
gyvybes jokių pasikėsinimų ne
girdėti.

Sekant tokius pasaulio įvy
kius, savaime peršasi mintis, 
kad tokių žymių žmonių žudy
nėms direktyvos eina iš kurio 
nors komunistiniu, valstvbiu i ' .
centro. Kurioje komunistinėje 
valstybėje tas centras randasi, 
bent kiek. blaiviau pagalvojus, 
draosi visiškai aišku, be jokie 
pirštu nurodymo.

į Po Egipto prezidento nužu
dymo, Vidurio Rytuose pakilo 
gana didelis klaustukas. Atro
do, kad pačio Egipto viduje jau 
seniai kunkuliuoja slapti tiky
binių fanatikų bruzdėjimai, 
kurių vienintelis tikslas yra — 
Egiptą paversti antru Iranu. Ar 
pabar prezidento pareigas ei
nančiam Hosin Mubarak pasi
seks tuos fanatikus suvaldvti. 
tai parodys greita ateitis. Ten
ka tikėti, kad į tolimesnius 
Egipto įvykius daug įtakos tu
rės • ir to krašto kariuomenė. 
O gal ir tie krašto kariuomenės 
jyadai leisis fanatikų išpiauna- 
inį kaip kad atsitiko su Irano 
aukštaisiais karininkais?
P Pirmieji reiškiniai,' po šio 
Skaudaus įvykio, jau pasirodė. 
Radarinių lėktuvų Saudi Ara
bijai pardavimo klausimas vėl 
užkliuvo Kongreso Panel (tam 
tikro komiteto) balsavime, kai 
.28 asmenys prieš 8 pasisakė už 
lėktuvų nepardavimą. Toks 
pąsisakytnaš- m o f y v uojamas 

. :TOO, kad, girdi, ivvkus Saudi 
-Arabijoj kokiam neramumui, 
£iė lėktuvai gali papulti į ko- 
irLUiiistų rankas. Dėl šitokio fi. 
Įošofavimo tenka tik tiek pa
sakyti, kad už jo slepiasi grj'- 

tik Izraelio reikalavimai, 
^bijant jam arabų stiprėjimo. 
?ŽŠi tie radariniai lėktuvai kuo 
^ttors skiriasi nuo visų kitų 
į«tnerikoje gaminamų lėktuvų, 
įrai ta tų lėktuvų ypatybė, ten-

M

NERŪPESTINGOS DIENOS

yra žinoma. Gi ne paslaptis, kas 
atsitiko su taip . iškilmingai 
garsinama neutrono bsmba, 
kurią dar ir šiandien gamin
ti delsiama. Prancūzų spauda 
jau seniai paminėjo, kad tai 
bombai pagaminti planus ru
sai jau seniai suspėjo pasivogti.

Vos tik Sadatui mirus, Izrae
lio parlamente pasigirdo bal
sų, kad Izraelis turi tuoj pat su 
stabdyti bet kokių arabiškų že
mių grąžinimą. Reiškia, nei 
Jordanui, nei Sirijai, nei Egip
tui, per 1971 m. karą iš tų vals
tybių Izraelio pagrobtos žemės 
neturi būti grąžinamos, nežiū
rint visokiausių pačio Izraelio! (Tęsin -s)
pasižadėjimų.

Kai dėl palestiniečių autono-Į Jonaitis giliai atsidūsta, 
rnijos, tai šiandien nėra ko iri — Viskas pasikeitė, šiandien 
kalbėti. Niekas- negali numatyti Į kai Marutė nueina į krautuvę, 
kokia politinė srovė dabar įsi-Į tai parsineša krepšius kažkokio 
galės Egipte, kai rusiški komu-j maisto, kuris re:kia tik išimti iš 
nistai vėl griebiasi visokio šan-1 dėžučių, pašildyti ir prie televi- 
tažo atgauti savo jau senokai j zijes valgyti.
prakištą autoritetu Egipte, Pa-? — Jurgi, atitolome nuo na- 
lestinieilį Arafatas yi.a grynai 
Maskvos įtakoje; visi ginklai 
ten tik rusiški. Jei šiuo laiku 
Egipte įvyktų aršūs vidujiniai 
neramumai, reikia tikėti, kad 
kariuomenė suskiltų. Netenka 
nei kiek abejoti, kad jos dalis 
prisijungtų prie dabar slaptai 
veikiančios Egipto Išlaisvini
mo Organizacijos, kurią pilna 
savo jėga paremtų ir Palesti
niečių Išlaisvinimo Organiza
cija. Izraelis šito labiausiai ir 
bijo.

aišku, Amerika nepasitenkins 
vien tik bereikšmiais protes
tais; ji mėgins į tų painiavą 
isimaišvti. Kuo tas maišymasis 
pasireikštų, šiandien dar sun- 

‘ ku pasakyti, bet raikai t’.kė'i, 
kad jis bus labai staigus. Ki
taip Amerika negalės pasielgti, 
nes, prakišus Vidurio Rytus, 
tiek visa Afrika, tiek ir visi naf
tos šaltiniai papiliu Maskvos 
imperijos globom Reikia nepa- 

j miršti kad dar ir šiandien.
Kyla klausimas, ką JAA da- svefjmu kraštų nafta .yra tikras 

rvtų jei Egipto viduje pasi-| Amerikos kraujas, be kurio ji
reikštų tikri revoliuciniai reiš
kiniai?

Aišku, kad-nei viena Vidurio 
Rytų valstybių jokių kariškų 
intervencijų nedarytų, bet šiji- 
tai, kurie tą revoliuciją gali 
sukelti, tikrai Liūtų Maskvos 
gizelių remiami. Bet kokiai re
voliucijai Egipte kilus, Libija 
tuoj įsiveržtų į Sudaną. Su
silpnėjus Egipto, pasienių sar
gyboms, iš Libijos paplūstų vi
sokios 
kuriais būtų-ginkluojami visi 
Egipte sukilę gaivalai, nežiū
rint ar jie yra religiniai fana
tikai, ar bet kokios kitos rūšies 
padaužos. Sovietų Sąjungai 
yra svarbu visiškai suniokoti 
didžiausią ir stipriausią arabų 
valstybe kad tuo būdu visiems 
arabams būtų užmautas rusiš
ko imperializmo apinasris. Ta
da rusas pasijustų pilnai egip
tiečiams atsikeršijęs už tų ruso 
iš anų žemės gėdingą išvarymą

Taip reikalams vystantis

NAUJIENOSDETROITO
CHORO REIKALU

Praeitą pavasarį muzikas St. 
Sližys, kaip ir praeityje, vasa
ros atostogoms choristus palei
do poilsiui. Kaip pensininkas, 
turėdamas daug laiko suorgani
zavo šv. Antano bažnytinį čho- 
rą ir pasigėrėtinai tas choras 
bažnyčioje per pamaldas giedo
jo. Visi parapijiečiai buvo labai 
oatenkinti. Artėjant rudeniui, 
choro vadovas muzikas Stasys 
Sližys nepamiršo jaunimo cho- 
~o ir ruošėsi repeticijomis, tarė
si su jaunimu tą kultūringą dar
bą prade'i. Nieko nepasitaręs 
9U St. Sližiu, rugsėjo 27 d. per 

I Radijo Klubo valandą klubo pir- 
I alininkas paskelbė, kad organi- 
J zuojamas jaunų ir augesnių cho- 
j ras, ir tam chorui vadovaus mu

zikas Rimantas Kasputis, o jam 
padės Vidas Neverauskas. Re
gistracija prasidės spalio mėn. 
4 d. Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose. Visais reikalais kreip
tis į Alfonsą Kasputį. . .

Detroito visuomenei pasidarė 
neaišku, kieno vardų reikalas 
skelbiamas, nes neminimąs cho
ro komitetas- Kaip žinome, per

d. 10:30 vai. Sv. Antano parapi
jos bažnyčioje ruošiamos pamal
dos. Organizacijos pamaldose 
kviečiamos dalyvauti su savo vė
javo mis.

Po pamaldų, parapijos salėje 
bus suruošta tam momentui pri
taikinta parodėlė. Parodėlę tvar
kys A. Vaitiekaitis.

Rengėjai — Šv. Antano para
pijos Komitetas ir Kultūros klu
bas.

V *
Dainavos dvidešimtmečio mi- . 

nėjimas įvyks Dievo Apvaizdos 
parapi os patalpose spalio mėn- 
17 ir 18 dienomis. Prasidės kon
certu spalio 17 d., šeštadienį, 7 
vai. su vaišėmis. Meninę dalį at
liks solistė S. Žemelytė, iš To
ronto. Sekmadienį, spalio 18 d., 
10:30 vai. pamaldos už gyvus ir 
mirusius “Dainavos” darbuoto
jus.

skiriasi, kaip diena nuo nakties. 
Šiaurės Amerikoje esame dau
giau sumodernėję. Mūsų mote
rys paima net “čierką”, vaikai 
atsiskiria nuo tėvų ir atskirai 
gyvena. Anie dar juokiasi iš mū
sų, kad mes savo vaikus krikšti
jame šunų vardais — Riki, Um- 
bri, Cirki... Koks nuosmukis, 
pagalvok^ kad vaikas nežino ar 
jį ar šunį šaukia-

Pasikalbėjimas telefonu visi v 1nesibaigia. ' ■ 1 •-.] __ , •
— Gaila, kad vakar nebuvai! daugelį metų muzikas St. i- 

kavutėje pas Varnienę,
įdomu buvo. Prisirinko tiek po
nų, kad grįžau namo labai pra
turtėjusi žiniomis. Varnienė vis

! tūralaus gyveiųn'o, todėl ir su
glebome, todėl1 ir sveikata šlu
buoja. Liūdni prisiminimai, ge
riau apie tai ir negalvoti.

Štai' esame jau ir namuose. 
Jonaitis atidaro namų duris. 
Kaip paprastai, Marytė prie te
lefono. Pamojuoja vyrui ranka 
ir, uždengus delnu triūbelę, sa
ko daug naujienų išgirdusi — 
vėliau papasakosianti.

— Alio, alio... Girdžiu, gir
džiu, Zuzi, ir aš sutinku, kad rei 
kia maitintis daržovėmis ir vai
siais, bet, kad- mano vyras nebū
na sotus nuo lapelių maisto. Gle- 
mžienė irgi sako, kad kaltas 
maistas, kad netinkamai maiti
namės- Ji sako, kad lapelių ir 
vaisių maistas pats sveikiausias. 
Kas gi čia 'žino, kaip ištikrųjų 
yra, bet Glemžienei visos galime 
pavydėti:- Ji plonutė, kaip nen
drė, ir veido oda mažai susirau
kšlėjusį, nepageltonavusi, nesu- 
vytusi. Daugelis mūsų, kaip vaš
kinės žvakės.

— Aną dieną pensininkų žur
nale, gydytojas rašo, kad bulj'o- 
rią sveika valgyti. O Glemžienė 
tvirtina priešingai, kad iš mėsos 
virtas bulijonaš pats kenksmin- 

■''giausias,' nes bėverdant iš mėsos 
išeina visi' nešvarumai, o mėsa 
palieka susitraukus ir sausa, kaip 
mediena. Tikėk dabar tų kam 
nori, jei vienas sako vienaip, o

fikrai įkristų -į bedugnę — ne 
tik jos pramonė nukentėtų, bet 
ir jos kasdieniąio gyvenimo 
standartas visiškai pakriktų.

TT. f

Tokie, ir visi-kiti šiandieni! 
nio pasaulio.'įvykiai- turėti^- ati 
daryti kiekvieno; net ir neišma
nėlio amerikiečio akis, kad, 
užuot klostytis visokiomis ru-! 
siško komunizmo taikos skrais
tėmis, reikia gelbėti savąją tė- kftas kitaip.

rūšies rusiški ginklai,; vynP> 0 ne su ^avo taikos ’ 
! svaičiojimais ruošti demonstra
cijas ir griauti vūdaus tvarką/ 
Kitokio kelio Amerikai nėra,Į ladelfijos —inžinierius Skribka. 
kaip tik ginkluotis, nes gyveni-' 
nio įvykiai rodo, kad rusiško
sios nacionalistiškos ir komu
nistiškos imperijos magnatai 
visiškai nesiskaito su jokiu 
žmoniškumu, su jokiomis tarp
tautinėmis teisėmis ir nei su jų 
pačių pasirašytomis sutarti
mis.

I

Marytė pokalbį telefonu tęsia 
toliau. . .

— Vakar turėjau svečių- iš Fi-

labai { vadovavo buvusiam jaunim.0 
į chorui. Tas choras kas metai at

likdavo įvairioms iškilmingoms 
šventėms meninę .programą, da-

I nesusilaiko pagundai kam nors1,1^0 dainų šventėje Kanado- 
neįgėlus. Man vakar ji sakoje Toronte, yra pastatęs opere- 
“Suknelė graži, gerai pasiūta; Sekminių Vainikas, kurią pa- 
tave labai plonina. Tik gaila, kad rodė du kartus detroit.ečiams ir 
tokia prasta medžiaga.” Begėdė, klevelandiečiams. Buvo nuvykę 
atsiprašant, ji-viena iš tu, kur i Čikagos priemiestį Cicero, -Ka- 
pihigus mano piniginėje suskaiį 1 nadoje-Tilsonburg ;r kitose^ lie- 
čiuoja, geriau negu aš pati. tuvių kolonijose. Dabar nei iš šio

— Tai niekis, Maryte, — Zuzi ■ nei -iš to senam chorvedžiui už- 
ją guodžia. - Aš' girdėjau Gi- ’^gta už akių ir nustumtas į ša
liai skiriasi! Vakar Gilys buvo i H- TaiP elgtis nepasitarus, nevi-

atsiprašant, ji viena iš --, __ 
pinigus mano piniginėje suskaij 
čiuoja, geriau negu aš pati.

ją guodžia.

Tautinių šokių grupė /‘Audi
nys” ruošiasi repeticijoms. Kvie
čia visą jaunimą nuo 16 metų 
ir augesnį dalyvauti repeticijo.- 
sę Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje. Laikas bus pranešamas per 
radijo. Vadovė — Rusnė Kaspu- 
tienė. S. Samaška.

Pataikė

Jaunavedis: — Mano bran
gioji, aš geriau glamonėsiuos, 
o ne valgysiu.

Jaunavedė: — Aš manau,- kad 
tu turėsi taip daryti, nes krau
tuvės jau užsidarė.

Jis dažnai atvažiuoja į mūšų 
miestą tarnybos reikalais. Išbū
na kartais net iki pusės metų. 
Su juo įdomu pasikalbėti, nes 
daug ką pasakoja iš Pietų Ame
rikos lietuvių gyvenimo. Jis sa
ko.

— ‘Šiaurės Amerikos lietuvių 
gyvenimas nuo Pietų Amerikos-

pas 'advokatą ir pasirašė skyry
bų -prašymą. Atsibodo sako Gi- 
-lys, klausytis apie savo žmonos 
uždarbį, kišenpinigius ir viršva-! 
landžius. Vieną dieną pasekė 
žmoną jr pamatė, kad j o žmona 
su savo Šefu “Tropikanes” klu
be prie vyno “viršvalandžius” 
dirba. Gaila, buvo graži pora/'

Marytė jaučia, kad nuo ilgo- 
kalbėjimo telefonas įšilo. Mais*. 
to produktų spintelė taip ir liko 
netvarkyta, o vyrąs jau laukia; 
vakarienės. Mandagiai atšiptą.; 
šiuši Zuzi, Marytė žadėjo tęs?; 
pasikalbėjimą kitą dieną. Aišk 
ku, abi pasiteisino atsisveikindą}: 
mos, kad nesame nei gandonęį; 
šės, nei žinias iš piršto išlaužia?; 
me. . ■'’įi

Jonaitis is keliones jaučiasi 
kiek pavargęs. Nusiprausė veičhį-- 
ir prašo Marytės ko nors užką&-’ 
ti- Marytė- atidaro dešrelių dėžu-

sai korektiška.

TRUMPAI

Kenčiančios ir kovojančios
Lietuvos paminėjimui spalio 18

tę ir pašildo^ Tuo pačiu nietu iš
ima iš kitos ^dėžutės-jau gatavų 
daržovių mišrainės.

Pavalgęs Jonaitis atsisėda gre
ta ■ Marytės (-į.- minkštasuolį prie 
televizijos , .ir klausosi Marytės 
pasakojimų ir paskutinių nauj ie- 
rtų, kurias Zųzi jai prikalbėjo. .

Besiklausant Jonaičiui užeina 
toksi saldūs; .nerūpestingas mie-. 
gas. Valandos ir dienos priklau
so-jam/ o laikas plaukia kaip

- j-: ■ y Aleksandra Vaisiūnienė

ENERGY 
WISE

LMtuseofdswastwr 
to once a day, after.the 
evening meal, and cut 1 

L excessi ve use dr water 
and electricity-

ATEINA LIETUVA,

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
S

i
Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

• *CFKS TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 8AL- 
DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara, šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, Registruotai viMnlurx*

Inž. LIUDAS MIKŠYS
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• - LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moksle 

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

• 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 82.

• 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.

• LIETU V IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |fl.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri-
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik $3. |

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p*L knygoje yr* 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygo* gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halated St., Chicago, 
IE KJ6O8. Užsakant pridėti Soterj p'R-stsJSmo ULddom*.
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Pinigus reida aiųstl paku Man*

sjrdenu kartu su ntiakyMV

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
a io 9 vaL ryto iki 5 vai popiet. Šeštadieniais '— iki 12 v>L

Sveikiname Amerikos Lietuvių Tarybos 
narius, suvažiavusius į mėtinę 

konferenciją
šeštadieni, spalio 17 d. rytą, Chicagon suvažiuoja 

visų Amerikos Lietuvių Tarybos skyrių atstovai Į metinį1 
seimą, kad galėtų apsvarstyti praeitais metais atliktus 
darbus ir pasitarti apie ateinančių metų planus. Mums 
džiugu sveikinti suvažiavusius ALTo atstovus, nes esame 
Įsitikinę, kad Amerikos Lietuvių Taryba yra atlikusi patį 
didžiausią darbą padėti pavergtai Lietuvai atgauti save, 
nepriklausomybę, o lietuvių tautai laisvę. Amerikoje mes 
išmokome, savo akimis pamatėme ir kasdieniniame gyve-, 
nime Įsitikinome, kad laisvė yra pats didžiausias kiek
vienos tautos turtas. Labai svarbi yra laisvos tautos de
mokratinė santvarka, svarbios yra pagrindinės kiekvieno 
žmogaus teisės, bet pati svarbiausioji yra laisvė. Jeigu 
Amerika būtų neišsikovojusi laisvės nepriklausomai tvar
kyti savo reikalus, tai Amerika nebūtų tokia turtinga, 
tekia laisva ir tokia galinga.

Esame Įstikinę, kad ir Lietuva, būdama laisva ir ne
priklausoma, taptų turtinga ir galinga, kaip tapo Ame
rika. Lietuviai turi daug geni savybių, kurių neturėjo 
Amerikos steigėjai. Lietuviai yra darbštūs, taupūs ir 
tvarkingi. Amerikiečiai lietuvius skaito pavyzdinės tau
tos atstovais, o tai reiškia, kad lietuviai, išsitaisę nepri
klausomai tvarkyti savo reikalus, dar greičiau galėtų su
sitvarkyti, negu Amerika susitvarkė. Amerikai reikėjo 
šimto metų, kad galėtų sustiprėti ir kaimynams rodyti 
savo galią geriems tikslams.

Lietuviai buvo nepriklausomi tiktai 20 metų, bet per 
tą laikotarpi jie padarė didelę pažangą. Jie priėmė demo
kratinę konstituciją, padėjo pagrindus krašto švietimui. 
Atsirado vienas kitas “išminčius”, kuris Įsivaizdavo, kad 
jis vienas daugiau žino, negu visa lietuvių tauta, bet to
kius ligonius lietuviai mokėjo suvaldyti ir nušalinti juos 
iš krašto vadovybės. Jie pasirašė net naują konstituciją 
kraštui valdyti, bet “išminčiai” nepajėgė susitarti dėl 
konstitucijai reikalingų parašų, tai kraštą valdė neteisėta 
konstitucija, neturinčia reikalingų parašų. Tokią konstitu
ciją buvo labai lengva nustumti Į šalį, kaip nelegalią ir

Dr. Kazys Šidlauskas, ALTo pirmininkas, šeštadienį 
informuos ALTo atstovus apie praeitais metais 
Amerikos lietuvių įvairių organizacijų- junginio 

atliktus darbus.

J. KLAV7EIKIS

“Jei Draugas reklamuoja, tai 
turėtų būti gera knyga”

Rugpjūčio pabaigoje keletą 
dienų svečiavausi San Francis-' 
co apylinkėse, o ir patį San 
Francisco ne kartą pravažiavau, 
keletą kartų jame pavaikščio
jau, j vieną kitą knygyną užė
jau. Yra čia tokia aptręšusi 
krautuvė kurioje seni žmonė? 
Sovie‘ų Sąjungoje ir jos oku
puotose valstybėse išleistas kny
gas pardavinėja.

Yra ir lietuvškų. Ypaš daug 
ap'e Leniną. Kartą toje krautu
vėje gerokai pagyvenusi mote- 
"!$, pąmačiusi. kad lietuviškų 
knyeu lentvną žiūrinėju, prakal
bino lietuviškai, pasisiūlydama 
oagelbėn. Tariau. kad čia laba: 
Jau? knypu ap:e Leniną. Ji at- 
-akė klausimu: “Whot’s wrong?. 
Tuk Leninas daug gero darbi
ninkams padarė”.

— Tokia tamstos nuomone. — 
atsakiau- Radau ir nusipirkau 
“Dabartinės Lietuviu kalbos žo
dyną”.

Šio rugpiūčio pabaigoje kny
gyne pardavėju buvo senukas, 
ne lietuvis. Pamatęs, jog aš prie 
lietuviškų knygų, siūlėse su pa
aiškinimu, kur daugiau jų su
krauta. Pirkau Draugo dienrašty
je reklamuojamą P. Kazlaus-;
kienės knygą “Kaip prisėda vel
nias”. Sumokėjau vieną dolerį.

Tai esą atsiminimai "knygos au-I 
‘•orės Petronėlės Kazlauskienės, 
gyvenančios ‘Čikagoje, o pas ją 
4aug metu gyveno kun. Bene
diktas Sugintas’ tad jo dergimui 
daugiausia rašto skirta.

Knvga, kaip trumputė metri
ka sako: “Printed In the Lit
huanian SSR”, spausdino “Per-' 
-rales” spaustuvė, Vilniuje 1981 
m. Tokia metrika ši knyga ski
riasi nuo kitų ten spausdinamų 
knvau. nes nėra nei leiyklos pa
vadinimo. nėra redaktoriaus, ko
lektoriaus. dailininko ir kitų, 
knygą spaudai ruošiusių darbi ■ 
'rinku pavardžių. Perskaičius tą 
knygą aVkė'a. ko-’ėl okupante 
‘afp pasiėMa. Bū‘ent, P. Kaz- 
auridenė šlykščiausiais žodžiais, 
cpr-avikais ir kitokiais kaltini- 

anšmeižia daug išeivijos vi
suomenininku rr profesionalų, 
*a;n. kad ir “komunistinė sąži
nė” pabudo. pasibaidė i tą bjau-: 
~u raštą savu leidyklų darbinin
kų pavardes “įamžinti”.

Kitaip sakant, tegul žinosi P.- 
Kazlauskienė, tegul jos vienos 
^pavardė -čia figūruoja. Ji Vil
niuje lankėsi, -pasiūlė rankraštį, 
bet leidykla turėjusi daug padir-j 
bėti, kai kalbiniu, stilistiniu ir' 
kitais požiūriais rašinį taisyda-

pakeisti kovai už krašto laisvę vadovautis seimo priimta 
ir patvirtinta teisėta konstitucija. Kas apie teisę neturi 
nuovokos, tai šio klausimo svarbos nesupranta, bet su- 
prantantieji žino, kad teisė, yra svarbus tautos pagrin
das gėriui ir švietimui siekti. '

Ateinančio šeštadienio seimas bus svarbus ir d žiu-, 
gus, nes susirinkusieji atstovai galės pasakyti, kad Ame
rikos Lietuvių Tarybos nepajėgė išardyti didžiausieji-lie
tuvių tautos priešai. Suorganizavus pirmąją ALTo kon
ferenciją, jai pritarė visos didžiosios tr mažos Amerikos 
lietuvių organizacijos ir susipratę pavieniai lietuviai. 
Prieš ALTą tada pasisakė tiktai L. Prūseika ir Andrulis, 
stojusieji Lietuvos okupanto tarnybon. Vėliau prieš ALTą 
pasisakė frontininkai ir Įvairaus plauko neaiškūs Fronte 
Bičiuliai. Jie nepajėgė pavergti' krikščionių demokratų 
nepriklausomoje Lietuvoje, tai jie ryžosi pavergti juos 
Amerikoje. Kartais atrodė, kad jie pajėgs pavergti Ame
rikos lietuvius krikščionis, bet iki šio meto jiems nepa
vyko. Jie tikėjosi užvaldyti krikščionis, o per juos pa
vergti ir ALTą, bet jie ilgus metus ALTą griovę ir nie
kinę, priėjo išvados, kad ALTas nesugriaunamas.

Marijonų redaktorius, ilgus metus ignoravęs ALTą 
ir neleidęs. ALTo vadovybei pasisakyti Amerikos katali
kų Įsteigtame dienraštyje, šiais metais parašė net Įžan
gini apie artėjanti suvažiavimą. Jis pataria Į ši artėjantį 
seimą žiūrėti kaip “Į naują Įvykį”. Ką jis turėjo galvoje,, 
galima tiktai spėlioti, bet suvažiavusiems atstovams taš’: 
“naujas Įvykis” yra prisipažinimas, kad frontininkai ne
pajėgė išardyti ALTo. Kiekvienas ALTo atstovas, atvykęs 
į šią konferenciją, turėtų žinoti, kad jų teisingi principai, 
pasiryžimas tęsti darbą ir bendromis jėgomis siekti lais
vės Lietuvai laimėjo.

Tos knygos spaudos darbas ge- I ma. Ne tik savo rankraščius^, 
ai atliktas. Kieti viršeliai, daug; daugiau negu 500 mašinėle rašytų

fotografijų, 262 -puslapiai raštų' puslapių, Kazlauskienė okupan- 
su leidėjų pratarme ir jų baigia- to įtaigai perdavusi, bet ir kun.’
muoju žodžiu, pavadintu “Taip 
ir atsiranda “Tėvynės Valdi- ’ 
’OS . . . ;

"B. Suginto Čikagoje rašytieji: 
dienoraščiai (kuria, teise?) tiems 
knygos leidėjams perduoti.

Moderatorius tokį įžanginį rašė ne vienas. Jis rašė 
pagal vado įsakymą, arba pagal artimiausių bendradar
bių pasitarimą. Susirinkusieji atstovai turi žinoti, kad’ 
įžanginis — ne viskas. ALTo jie nesugriovė, bet ALTui 
jie padarė didelę skriaudą. Kiekvienais metais jie nu-, 
neša ALTui priklausančius keliasdešimt tūkstančių dole-’ 
rių. ■’Prisipažinę, kad nepajėgs sugriauti' ALTo, jie pri
valo baigti kėsintis į Lietuvos laisvės reikalams skiria
mas ALTo aukas. Jie skelbia, kad Lietuvos laisvės kovai’ 
reikia daug pinigų, jįe pasisako, kad patys tos-kovos ne
moka vesti ir siūlo samdyti kitataučius, kūrie 'apie Lie
tuvos nelaimę ir pavergtos -lietuvių tautos kančias -neturi 
jokio supratimo. Jie atsikvietė į Kaliforniją agitatorių 
pabaltiečiams organizuoti, kuris savo laiku organizavo 
lakūnus atsišaukimams mėtyti į Sovietų laivus, atvežu
sius Kudirką į Vinyard uostą. Lakūnus jis apmokė, bet 
į jūrą nepasiuntė nė vieno atsišaukimo. O kai grįžo na
mo, tai prarado didžiausią turtą. Dabar tas organiza
torius renka pinigus užsieniečiams samdyti.

Suvažiavusieji atstovai privalo sustabdyti Kaliforni
jos Baltų komitetą, prašyti Draugo moderatorių, kad 
žengtų antrą žingsnį ir parašytų kitą-įžanginį, kuriame 
uždraustų Kalifornijos komitetininkams kėsintis į Lietu
vos laisvės reikalams ir ALTui skiriamas aukas. Tai žyJ 
miai sustiprintų ALTą!

SKELBIMAS i5RAUG<)
- DIENRAŠTYJE

Rugpjūčio 25 d. Draugo pas- 
kutiniame puslapyje yra P. Kaz
lauskienės fotografija ir siūloma 
jos knygą pirkti, nurodant kur 
ir kada gaunama. Reklamuoja 
ne tik knygos pavadinimu, bet 
ir su aptarimu, jog tai esanti 
“žiaurių prisiminimų knyga”. 
Beje, 'maža klaidelė ten, nes 
knyga pavadinta “Kai prisėda 

1 velntas”, o Drauge ji vadinama 
“Kai prisėdo velnias”, kitaip sa
kant, neįžiūrimas skirtumas tarp 
žodžio “prisėda” ir “prisėdo”.

Kiek Draugas bus nuvylęs 
skaitytojų -tokia reklama, sunku 
pasakyti, bet apgautų yra. Pra
kalbinau losangeliškį knygų par
davėją. ar jis turi Drauge rek- 
klamuo'ą P. Kazlauskienės kny
gą pardavimui?

Paaiškino, rog skelbimą pasis
kaitęs, kad nauja knygą išėjo, 
Drauge nurodytu adresu para
šęs laišką, klausdamas sąlygų tą 
knygą -gauti -pardavimui. Gavęs 
«• atsakymą, jog knygų gali gau- 
‘i, kiek nori, bet turi iš anksto 
užsisakydamas sumokėti po 10 
dolerių už knygą ir dar pašto iš
laidoms pridėti. Iš San Francis
co parsivežtąją knygą turėjau 

: ir pardavėjui -parodžiau, ^aiš
kindamas, koks jos turinys ir 
pasakiau jog temokėjau vieną 
dolerį. Knygų .pardavėjas sako

mi, jog Draugo skelbimo sakinys, 
kad tai “žiaurių prisiminimų kny. 
ga” sudarė jam įspūdį, jog tai 
gal Sibiro iškedenusios moters 
atsiminimų knyga.

Taip, ne visa gėra ir dora, kas 
Draugo pareklamuojamą, kas 
parašoma; ir keisčiausia, kad ne
drįstama aiškiai parašyti, kas 
oer !;knyga;vbuvo pareklamuota, 
neįspėjama visuomenė, jog joje 
bjlaūriai paliečiami minę ir kai 
kurie -gyvi asmens, kaip prel- 
P. Jūras, kun. B. Sugintas,-, poe
tė J. Vaičiūnienė, vysjfeZįfejSriz- 
gys, P. "Šileikis, V. Šimkūs, A. 
Rūgytė ir; eilė. kitų. ''

Tyla nevisada gera byla.' Gal 
jau nemažai Draugo sukleidin- 
tų lietuvių šavo pinigu p'arėinė 
“rašytoją” Kazlauskienę, 'pirk
dami jos knygą.

POGRINDŽIO LEIDINIAI

Euro]K>s Saugumo ir Bendra
darbiavimo komisija Vašingtone 
leidžia savo biuletenį “CSCE”, 
kuriame .paskelbė, kad šiuo me
tu Sovietų Sąjungoje leidžiama 
daug slaptų leidinių, kurių 49% 
yra religiniai. JJž jų leidimą 
skiriamos didelės -bausmės. Biu
letenis sumini dėl jo nukentė
jusią N.-Sadūnaitę ir plačiai rašo 
apie Liet. kat. Bažnyčios kroni
ką. (ALTo Informacija)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinys)

O 1896 metų laikraščio aštuntajame nu
meryje spaudos apžvalgoje ‘‘Mūsų raštai" Vaiž
gantas, peržiūrėjęs “Varpą” už pusę metų, ver
tina jį, nusivilkęs sutaną.

“Koks yra, toks yra “Varpas”, —sako jis,— 
vis gi negalima nesutikti, jog jis buvo rimčiausiu 
laikraščiu, turinčiu nemaža nuopelnų... Jo tu
rinys žadino ir žadina iš miego lietuvius ir jun
gia juos į krūvą. Jam dėkui už pasilikimą kas
kart didesnio skaičiaus mokytų lietuvių savo tė
vynėje”. Prikiša “Varpui”, kad, rašydamas apie 
politinę ekonomiją, mediciną, teisę ir kitus moks
lus, nesistengia jų perkelti į savąją dirvą. Ne-’ 
pagiria “Varpo”, kad perdaug vietos skiria dar
bininkų klausimui ir socializmui ; tos idėjos, anot 
jo, gal ir geros teorijoje, esančios blogos prakti
koje ir bet kuriuo atveju perankstyvos: Lietuvai 
jos busiančios reikalingos po Matuzalio metų. 
Vaižgantas nebūtų priešingas ir tų problemų 
svai tymui, bet būtų “užganėdintas”, jei “Var
pa.”’ supi r'ndintų mus “su kitomis mokslo da
limis”. Vaiž'rntas net pataria skaityti “Var
pą”, bet tik tiems, kas sugeba jo teikiamą me
džiagą kritiška, vertinti. Iš visų “Varpo” ben

dradarbių Vaižgantas žemai lenkia galvą prieš 
Vincą Kudirką. Dar kiek anksčiau jis, šiltu 
žodžiu paminėjęs “Ūkininką”, nesigaili jam pa
tarimų, kaip geriau jis turėtų tvarkyti savo 
turinį.

Bet jau tais pačiais metais gretimai Vaiž
ganto pasigirdo “T. Sarge” ir kitokių balsų. Tū
las Virbalas straipsnyje “Fide, sėd cui-vide” iš
sijuosęs puola tą patį “Ūkininką” kaip “kiaurai 
socialistini laikrašti”, kuriam dangaus nereikia, 
kuris drįsta aiškinti tikybos reikalus, liečia Die
vo buvimo klausimą ir užgaulioja “dvasišką luo
mą”. Pagaliau paskutiniame tų metų numeryje 
Embe straipsnyje “Ko geidžia mūsų inteligėnti- 
tai liberalai?”, sukinkydamas “Varpą” i vieną 
vežimą su amerikiečių “Kardu” bei “Naująja Ga
dyne”, meta jam neatšaukiamą kaltinimą, kad 
jis norįs atimti iš lietuvių tikėjimą, tuo būdu 
talkininkaudamas caro valdžiai. Ilgame savo 
strapsnyje Embe nevengia pigios demagogijos.

“T. S.”, santykiai su varpininkais pairo ‘rs 
karto, bet Vaižgantas nesiliovė daręs pastangų 
ir vėliau jų išlyginti. Patiekdamas sekančiais 
metais “Varpui” ilgoką jo nusikaltimų prieš 
“T. S.” sąskaitą, kurioje ir jis vertino varpinin
kus kaip-1 “aukštesnės rūšies” bedievius — blo
gųjų rūšin skyrė visokius karčiamoje sėdinčius 
paleistuvius, — dar kartą jiems siūlė mesti Į ša
lį visokius ginčus ir “platinti tikrai naudingą 

'mokslą” (T. S. nr. 3, “Ant Sargybos”.).

Taip nusiteikdamas, Vaižgantas stojo tarp kurių agresija iis jautėsi labiausiai- užgautas,
kūjo ir priekalo. “T. Sargo” 1899 metų 6-ame nu
meryje buvo paskelbtas Seinų vyskupo (Antano 
Baranausko) ‘Piemeniškas laiškas tikintiesiems’. 
Laiškas prasideda žodžiais:

“Šv. Tėvas Leonas XIII, Popiežius šviesiau
sias, Ponas Mikalojus II, visos Rusijos ciesorius, 
Lenkų karalius, liepė mums nevertiems apimti 
Sostą Šeinių, arba Augustavos, vyskupijos ir ga
nyti aveles Viešpaties Jėzaus”.

j Ir toliau Seinų vyskupas vaizdžiai piešia 
bažnyčios hierarchijos medį, pradėdamas (Popie
žiaus, — sakoma laiške, — tai yra valia ir liepi
mas paties Dievo, stačiusio Popiežių Viršininku 
ir pilnavaldžiu Kristaus Viešpaties.. ^okia pat 
valdžia teikiama vyskupui, o per vyskupą ir ku
nigini. Iš to laiško turėjo būti aišku ir Vaiž
gantui, kad kiekviėną viešą kunigo papeikimą 
teko vertinti kaip kunigo autoriteto parovimą, 
kaip drąsą raustis po pačios bažnyčios pamatais.

Ir visdėlto, reaguodamas Į “Ū”. ir “V”, ku
nigų puolimus (“T. Š.”. 1898 m. nr.4 “Mūsų raš
tai”) laikraščio redaktorius kalba “svietiškai”. 
“Pripažįstame daug klaidų savo luomoje, — sa
ko jis, — regime daug negerai stovinčių dalykų 
mūsų' gyvenime. .bet trokštame regėti svars
tymą ne anų, bet svarstymą rimtų vyrų, nė vo- 
dingą vaikišką aliojimą ypatų” ir stengiasi at
remti kunigams daromą priekaištą, kad perdaug 
pamėgę mamoną. Kreipdamasis į varpininkus, 

Vaižgantas šaukia: “Oi, varpiečiai, turėkite nors 
biskį jei ne krikščioniškos teisybės, tai bent gi
riamojo žmoniškumo”. Taip pasisakyti nemokė
jo kiti sargiečiai.

Vaižgantą gelbėjo nuo grynai “katalikiško” 
mūsų demokratų vertinimo jo nuoširdi meilė 
“lietuvystei” -ir jo atviras būdas. ^Toks pasiliko 
iki galo. Sulaukęs “Varpo” dešimties mėtų su
kakties, jis pasveikino laikraščio redakciją nuo-' 
širdžių laišku, jį baigdamas šūkiu: “Tegyvuoja 
mūsų santarvė! šalin žvairavimai ir asabiška 
neapykanta!” (“T. S.” 1898 'm. nr. 11). Kad jo 
pastangos nebtivo vaisingos, kaltininkų netenka 
ieškoti asmenyse. Pradiniame sąjūdžio laikotar
pyje srovinė veikla tiek varpininkuose, tiek ir 
sargiečiuose buvo kabinetinė, ideologiniai skir
tumai būdavo dažniau pabrėžiami, sargienių 
“ideologiją” atstovavo ne tik Vaižgantas, ir iš
siskyrimas darėsi neišvengiamas.

Vaižganto apibūdinimui dera pasakyti, kad 
jis mokėjo “pasipurtinti” ir prieš savuosius. 
“T. Sargo” 1900 metų 12-ame numeryje jis rašė:

“Lietuvos kunigija su mažomis išiftitimis 
yra užsiėmusi grynais tikybiskais dalykais, ar
ba ant nelaimės visai nieku neužsiėmusi.

(Bus daugiau)
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SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

!■!

VALANDOS: 1—0 darbo dienomia ir 
kaa antra Mtadienj B—s vai.

np P4TTL V. DARGIS 
'GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

Wee»eteee* M Cemnuntty kilni kee 
Medicines dlrekteriue

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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OPfoMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lehsea”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
inkstų, Pūsles ir 

'PROSTATOS CHIRURGtJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: ‘antrai 1-^4 popiėt,

Stebėtoji) pastabos
Visose trijose lietuvių radijo 

valandėlėse Chicagoje buvo pri
siminta liūdnoji lietuviams isto
rinė diena — Spalio devintoji, 
primenanti lenkų klastą, užgro
biant Lietuvos sostinę Vilnių.

Beje, “Lietuvos Aidų” radijo 
valandėlėje vienas Prunskis, 
liaupsindamas lenkų dorybes, 
siūlė Spalio devintosios istorinės 
tragedijos nebeminėti, nes len
kai lietuviams, esą; nedraudę 
užgrobtame Vilniuje melstis. Tik 
komunistų agentai skleidžiu -pik 
tus gandus, *kad, pav., dabar Su
valkuose lenkai neleidžia lietu
viams melstis-

Lietuvos Aidų radijo valandė
lės vedėja Brazdžionytė atsiribo
jo nuo tokio 'Prunskib “politis-- 
ko” pranešimo. Nepaniekindama 
žodžio laisvės, ‘^Lietuvos Aidų”: 
radijo vadovybė davė progos 
ponui Prunskiui išreikšti savo, 
lenkomanišką nuomonę, o atsi-' 
ribodama nuo 'jos, nepaniekino 
tų lietuvių, kurie pajėgia ats-' 
kirti lenką nuo kataliko.

Toliau. Lietuvių dienraščiai .... 
Chicagoje ne abudu teprisiminė. -u ja?’ Griminė?, ar kas?

- Prie rytmetinio puodelio ka
vos žmona, kaip paprastai, at
randa dėl ko ipriekaistauti.

— Toks gražus 6ras../-Galėtiirn^ 
ką nors apie namus "pataisyti. 
Štai varteliai kažkaip sukrypę 
... Bet kad :tu dabar užsiėmęs^ 
su tuo kaimynės darželiu...

Matydama, kad Jurgis neketi-. 
•na nieko atsakyti, ji tęsia to-( 
liau.

—. Na, iš pradžių, kai tik at-' 
sikraustė. aš nieko nesakau, rei-. 
kėjo padėti. Bėt jau ^praėjo dvi 
savaitės- Jau ii apsitvarkė. Kas

Ofiso feleforifa: 776-2MC,

mm a
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

lak ų chirurgi j a. /z
5025 CENTRAL AVĖ.

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

* PEKKRiUSTYMAI

Vilniaus tragediją. Socialistų 
“Naujienos”, linkusios suprasti vi 
'sų lietuvių patriotinius jaus-. 
Ynus, davė ’progos savo bendra
darbiams tą liūdną sukaktį ati
tinkamais straipsniais paminėti. 
Tačiau ’Lenkijoje įsteigto Mari
jonų Ordino 'globojamas ‘'Drau
gas” apie Vilniaus -užgrobimą 
visiškai nutylėjo. Atrodo, kad 
“Draugas”,'kūip‘ir anas Pruns- 
kis, ‘pripažįsta, ‘kad •Pilsudskis ir 
Želigowskis, užgrobę Vilnių, nie-; 
kam nedraudė melstis, tad ir jo
kios minėtinos “kronikos” iš anų 
laikų nėra išlikę...
Stebėtojas

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
rir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

— IHiiicfis valstijoj išvogė vifš 
milijono dolerių Medicare įstai
gai priklausančių pinigų.

— Neturi dar su kuo laistyti. 
Negi iš uzbono laistys. Neturi 
dar su kuo ir žolę nupjauti. Kad. 
tū. Albinute;. nepagalvoji. Pati 
«->ši, kad reikia kaimynei pa
dėki; o dabar pyksti... — nedrą
siai teisinasi Jurgis. — Na, rytoj 
sal nuvešiu ją į krautuvę,-nusi
pirks žolei piauti mašinėlę, lais
tyti žolei...

— T,r^? Tu nuveši?! — jau pik 
tai pertraukia jį žmona. — Ar 

‘bu s-’sitafei? Nei man nieko ne- 
■pgsakęs ... Ar negali jispasisam- 
dyti ta'xi?! Jug turi pinigų...

— Albinute, tu pati jai paža
dėjai-padėti- .. Dar gi taip džiau- 
■geisi, kad turėsim kaimynę lie
tuvę. O dabar?! Tikrai neilgai... 
Apsitvarkys. "Žada nusipirkti ma
šiną. Pati vis’.ur važinės. Net ir

tave pavėžys, — bando juokau-r 
ti Jurgis.

.-Bėt Albina Vis dar nėriusilei-. 
džia, nors 'jau *kalba ramesniu; 
'tonu. ' ii

— Žinoma, gerai, kad lietuvė. 
‘Bet ji per jauna. Aš jai ne drau
gė. O tu.jbi nesi draugas taip pat. 
—Jos balse suskambėjo liūdna 

■gaida.
— Kų tu kalbi. Albinute. Tu 

kiekvienam idar esi drauge, o 
yįjač !m'a'n ... ^— gerinusi Jurgis, 
apkabindamas -žmoną -per pečius 
ir prisiglausdamas -prie savęs. •. 
Jis pažįsta savo Albiną. Papur
kštauti ji dažnai papurkštauja, 
bet turi -gefą širdį. Kad ir su
pyksta —- tiioj atsileidžia. Jurgį 
bara, kad padeda ‘kaimynei (o. 
gal tik grynai iš moteriško pa-' 
vydo). o pati, štai, vakar ar už-

ėjus į pensiją, turėjo is pradžių 
daugybę visokiausių planų. Jis 
galvojo turėsiąs laiko perskaityti

I visoms toms knygoms, kurias 
per metų metus vis pirko ir dė
jo į lentynas. Taip pat planavo •! 
pavažinėti, pasidairyti po Ame- I 
riką, o gal net nuvažiuoti į Eu- | 
ropą, gal net į Lietuvą ... Bet, I 
nupirkdamas tą gražų namelį, į 
šalia to puikaus rožių darželio J 
(toks puikus vaizdas prie pat ] 
langų) ir užmokėdamas daugiau ? 
negu buvo ketinę, išleido, gali- ; 
ma sakyti, visas savo santaupas. 
Apie keliones teko užmiršti.

Taip pat greitai pasirodė, jog 
ir to laisvo laiko ne tiek daug , 
belikdavo. Juk reikėjo, po tie
kos sunkių darbo metų pailsėti I 
— ilgiau pamiegoti, išeiti pasivai
kščioti. Taip pat retkarčiais pa- ! 
ž;s-amus ir draugus, o taip pat h 
ir juos pas pasikviesti. Na, ar 
T?Hir>a buvo nenueiti į vieną ar 
kitą koncertą ar parengimą Kul-

* tūros Židinyje. O kur dar duk- 
tės šeima, kur mažasis Jurgelis, 
kuris kaip tik tuo metu pradėjo , . 
reikalauti senelio draugystės ir . | 
atidaus dėmesio. Taip ir prade- J 
jo slinkti nepastebimai tos lais- ; 
vos tingios dienos, mėnesiai ir į| 
net metai... *Labai greitai tas 
malonūs lėtas gyvenimo tempas 
virto įpročiu, kuris net nesino
rėjo pakeisti.

Taip ir dulkėjo knygos lenty
nose. o kelionių brošiūros po 
kiek laiko atsidūrė rūsyje. Su 
pasivaikščiojimais irgi neišėjo į* 
taip kaip Jurgis svajojo.

Iš paradžių, tik išėjęs į pensi- 1 
ją, Jurgis nuvažiuodavo ir to-*'' 
liau pasivaikščioti į kitus, jam ’ 
nepažįstamus parkus, net ir už : 
miesto. Išsiveždavo ir žmoną. 

IBet netrukus jis pastebėjo, kad 
žmona važiuodavo tik “iš rnan-t^ 
dagumb”, nenorėdama atšišaky-r; 
ti, o ištikrųjų daug mieliau pra-:[ 
leistų laiką pati viena namuose, . 
kaip ji buvo pripratus praleisti \

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

4W15-U-7 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 827-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1 t 1410 So. 50th Ave^ Cicero
* WP Teief. 476-2345

SOPHIE BARČUS

Apdraustu perkraustyrruj 

. . iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

RAbfJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vitos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir ^sękma- 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja ~ Aldona Diukus 
Felef.: H E m lock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 40629

out the 
ouse

Sylvia K. Lowa. N.H.F.U^

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation,

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors

“Lfettivoš Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Proflremos vedėja

Kasdien nUo’pirnladienio fki pent 
thdferrio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš Wcfcv stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. Fla., 12:30 vai. pj>.
iš 1110 'AM banga.

"Ž646’tV.*71 st Street

Chicago, Illinois 60629 '
Telef.-^78-5374

- JL I i
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Walls between rooms in 
the home began tb disappear 
in the early 1950Vwhen the 
so-called “open floor plan” 
in intėriofs 'efijby^d great 
popularity. An Acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War!L ,

The desire far something 
different from the two-story 
homes many servieetncn had 
left Mien they Went 'dff to 
war turned the new “ranch
style” *h<rtises rfiCo Wnd. 
Climbing stairs became pasSe 
as all-one-level living wls 
embraced by 'new familiės 
coping with’the post-war baby 
boom.

Now Ks *We Writer the 
the 

open floor plan teaptars, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears *a 
different rūme. It is called 
“the great room” whicn in
corporates living, dining and

A 
food preparation activities in
to one huge space.

The spacious ^ėat fbom” 
shown here featūfės ah Eclec
tic group of cbntehipotafy 
furnishings. The opempfan 
concept is * further ‘enhanced 
by joining the krfchen vJrtraWy 
with the living anti idihfbg 
areas through ’the "Vie 1J€*'flfc 
same elegant briclo-pattrfli 
floor covering. It Is <TAF*s 
handsorhe ^ėet vinyl 
“ Newburgh Ifrid?’ 
White. t .

This GAFSTAk SoftfW 
floor‘Ms «n-easy^Te no-wAt 
surface. ’TWe ^^ply 
pattern has We look of 
real brick, 
natural shine%ittAliUle mkin- 
tenance. The r foam
interlayer provides bom fort, 
warmth and fMbction.
Available in 9kaifa T2’ widths 
at your nearesf home fin prove- 
ment center or building supply 
dealer.

Vakdr nunešė ^avo.naują Jygin- Į taiką per jos dvidešimtmetę su 
tuyą, kai ji ^pasiskundė, kad jos. 
sugedęs.

Vyro ^gero žodžio nuraminta, 
Albina jau šypsodamosi pasako
jo apie ^pasikalbėjimą su dūkte-, 
rim per telefoną, nors jau vakar 
buvo su* visom smulkmenom-apie 
tai pasakojusi. Jurgiui visuomet’ 
pasidaro ne*'auku, kai žmona ką 
nors pakartotinai pasakoja. “Jau 
ii užmiršta apie ką dar vakar kai 
bėjo.” — galvoja jis. Bet įspėt? 
;ą nedrįsta, bijosi užgauti, o’-pats 
kruopščiai save ir žiūri, kad ne
kartotų to paties — tai esą se
natvės pažymys. ' '

Prieš porą metų Jurgiui iš-

viršum darbo metų, besiknisinė- 
dama 'stalčiuose, ar besiūdama 
■ką *nors sau ar, pastaruoju lai
ku, mažajam Jurgeliui. Be to, 
žmona galėjo tik "labai lėtai eiti,- 
o Jurgį lėtas ėjimas labiau nu-' 
vargindavo negu “Morotono”* 
bėgimas, kaip kad jis mėgdavo 
sakyti.

Pensininkas
(Bus daugiau)

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS-AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Vedybinis-gyvenimas — tai 
laivelis, kuris neša du asmenis 
audringąja jūra; jei kuris iš jų .J 
padarys neatsargų, neapgalvotą 
judesį laivelis apsivers.

JEAN VANCE ir GEORGE SORLN1

Aikštės automobiliams pastatyti

AJWflULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

Bobby Unser On Racing Safety
(Editor's note. USAC 

champion driver Bobby Unser 
is a two-time ^winner of the 
Indy *500’"and has won the 
renowned Pikes Peak Hill 
Climb 12 times. Unser is a rac
ing consultant for S:K Tools 
of Dresser Industries. Here 

~^^discūšsesztafety yspįects'of 
'^h'ampioriShip auto racing.)

Q. — How has racing equip
ment changed over the 'years 
from a safety standpoint?

Unser — “There’s been & 
big’improvement in tires, and 
one of the biggest things — as 
far as safety goes — ha* ’ a 
the development of ‘fut 
In the old 
days fuel 
was contain
ed in a met- 

?al tartk on 
the car. To
day the fuel 
is m thick 
fuel cells 
mads basi
cally of rub
ber and other components. 
These ceils were developed m 
two places in race cars and 
mffie helicopters used m Viet 
Nam.”

Q. — Are the fuel cells a 
safety factor tn case of fire?

Unser — “Yes! Today, 
they’re fhe biggest safety 
factor we have'and the fuel

^re^pĄ^reąuired on eaCe

Qi —* What* about other 
safety gear?

Unser — “Well, we haVe 
Mich things as the 'semi- 
collapsible steering column. 
It’s designed to collapse in an 
accident upon impact with

Bobby Ūriser

the driver..-but only if it has 
reason to.”

Q. — What about "roll 
bars? "These haven't changed.

Unser — “Yes, they have. 
Instead of one roll bar, we 
now have two. There’s the 
one in the back that you see, 
ili'd one ?abo#e the 'steering 
wheel that you don’t see.”

Q. — What kind of protec
tive clothing do you wear 
while racing?

Unser — “Our clothing is 
made of fa flame retardant 
material. It was used by the 
aerospace people, and is still 
being used by them. The 
material -is lightweight and 
comfortable while we drive.”

Q. — And other clothing...?
Unser — “We wear 

underwear that has two layers 
r6f :th1s flame retardant 
material. The air between the 
layers acts as a heat shield. 
Everything we wear — 
including gloves, shoes and 
the inner lining of our 

*helmels — 1s made of this 
special material. And, every
thing is custom made.”

Q.— Anything else on 
safety you can mention?

Unser - “Well, there’s the 
two-way radiocommunication 
we now have. The people in 
the pits can keep drivers 
advised of safety conditions 
up ahead on the track. For 
example, if there’s a wreck on 
turn one — instead of going 
200 miles an hour, it might 
be Better to slow to 100 miles 
an hour.”

(Note: Bobby Unser will 
share more racing insights in 
the next column.)

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICZJ

^24 WEST 69th STREET KEpubtic 17-1211
H WE8vr HIGH W AY, HiH», flL >74-4414

*54'3t*.’ii>AUS‘rED STREET

dSsa

■Manti I.

Tai. VArtfc ’7-1111

T*L: ‘6Lyrrtpic 2-100J

iPETRAS BIELICNAS
%. <OLTFOk.NTA AVĖ. ’Tel: i/AfayeHe 3-3572

IM

&

•GEORGE K. RTDMINAS
s©. Guanica n>i.: yat4« ‘7-nsfr- uji
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1981 m. Šiaurės Amerikos pabaltiečių 
tinklinio pirmenybės .

1981 m. An:erik<*s Pabal 
tifč ų Klubinėj T nklinio Pirrr.c - 
Dybės įvyks 1981 m- lapkričio 
28-29 d. d., Chicagoje, Ill. Vyk
do _ sALFA^S-gcs Vidutinių 
Vakarų Apygarda.

Varžybos bur vykdomos vy 
rų, motetu, jaunių ir n*erg 
klasėje. Jauniu ir mergaičių
jius — gimusieji 1962 m. ir jau- ’ 
ne$ni.

Dalyvavimas yra atviras vi- Į 
siems lietuvių, latvių ir estų klu : 
bams, komandų skaičius neapri- j

m- I

licnio Galerijos. Ine. rengiamoje 
lietuvių deilininkų bendroje pa-, 

; lod ir. kari pusinė: lapkričio
6 d. Eįjė yra Am. Liet. Dalinin
kų Snj/.ngof vicepirmininkė, j 
Laim ngoa kelionės ir sėkmės! 
Eglei. . Korsp. į

— SLA 6-osios apskrities me- J 
i tini* konferencija Įvyks š m. spa- į 

lio 18 d., sekinndienj, Lietuvių Į 
Evangelikų Reformatų į

čioje, 5230 S. Artesian (Įeiti per
, šonines duris). Pradžia 1:30 vai. į 
• popiet. V<8i SLA kuopų delega-i

botas. Smulkios informacijos 
išsiuntinėta vitiems sporto klu
bams.

Preliminarinė registracija at
liekama iki š. m. lapkričio 1 d., 
£iuo adresu:

Mr. Zigmas Žiupsnys 7118 So. 
Mozart St., Chicago. IL 60629. 
Te’ef. (312) — 776-6412.

Po preliminarinės registraci
jos bus nustatytas galutinis tur
nyro formatas ir tolimesnės ins
trukcijos pranešta visiems suin
teresuotiems klubams.

iš norinčiųjų dalyvauti atsi- 
'velgLmt į komandų pa. ėgumą 
ir regioninį atstovavimą. Smul
ki snės informacijos pranešta 
sporto klubams-

Po pro] i minai inės registraci
jos bus nustatyta galutinis kon- 
tmpęntas kiekvienai tautybei ir * 
išdirbta turnyro formatas.

Pereitais metais šias pirme tai kviečiami gausiai dalyvauti. Į 
nybes vykdė ŠALFTSS-gos Ka
nados Sporto Apygarda, 1980 m. 
lapr. 8 & 9 d. d., Toronte, Ont. 
Pirmenybes laimė‘o Chicagos 
ASK Lituanica, baigmėje įvei-i 
kę Toronto Aušrą 88:75. Toron-j 
to Latvių D. V- nugalėjo Toron-. 
to Vytį 97:90. dėl 3-čios 
šALFASS-gos CENTRO

DYBA.

Šioje konferencijoje dalyvaus ir j 
SLA prezidentas Povilas P. Dar- , 
g s bei kiti SLA Pildomosios ta-1 
rybos nari:-. Valdyba j

________ __ r

KAI NUŠAUTAS ATGYJA...

prn-1980 m. šias pirmenybes 
vedė Toronto Estų Kalev, 
m. lapkr. 29 d., Scarboro, On t 
Šiose varžybose Chicagos LSK 
Neris išėjo laimėtojais moterų, 
mergaičių ir jaunių klasėse, tuo 
tarpu kai Toronto Latvių SK 
tapo nugalėtojais vyrų klasėje.

Mūsų tinklini kultyvuojantie 
ji klubai skatinami šiose pirme 
nybėse kuo skaitlingiau dalyvac 
ti.

1981 METŲ ŠIAURĖS 
AMERIKOS PABALTIEČIU 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS
1981 m. Š. Amerikos Pabaltie- 

čių Klubines Krepšinio Pirme
nybes vykdo šALFASS-gos Vi
durinių Vakarų Sporto Apygar
da, 1981 m. lapkričio 7 & 8 d. d., 
Chicagoje, III.

Varžybos bus pravestos tik 
vyrų klasėje. Komandų skai
čius — nedaugiau kaip 8, iš ku
rių lietuviams rezervuojama ne
mažiau kaip 4 komandos, lat 
viams 3 ir estams — 1.

Lietuvių komandos bus atrink-

vietos. I
1

1 VAL-'
Salvadoro valstybėje, nesi- j 

liaujant įvairaus plauko kernu- į 
nistų sakia s sukvailintų jau-j 
nuolių žudynėms, vyriausybė 
įvedė griežtą naktinių padaužų 
nakties mitu judėjimo suvar
žymą Kiekvienas San Salvadoro 
miesto policininkas turi pilną 
teisę šauti į kiekiveną asmenį, j 
pasirodžiusį uždraustu laiku 
miesto gatvėse.

Jose Orlando Castellanos, ii-! 
giau užtrukęs pas savo draugus, j 
visai prieš prasidedant draudi
mo rodytis gatvėse laikui, paša
lins gatve mėgino grįžti namo. I RLB Marųuette Parko apylinkė, stalo ir dainą užtraukdavo. 
Pastebėjęs jį policininkas, palei-į surengė banketą. Pirmininkas j Punios platino loterijos bilie- 
do kelis jo kr^ptin šūvius, ir 
Castellanos sukrito ant gatvės.
Policijai nustačius, kad nušauta
sis jau miręs, jį nuvežė į laido
tuvių namus.

Ilgai nelaukė, laidotuvių, na- 
mu pareigūnai rengėsi pradėti 

, žuvusį paruošti paskutinei ke- 
spjJio 13 d._, 2^ vai. popiet, • v°s jiem prie “lavo'no” 

priėjus, lavonas atsigavo, suju
dėjo ir išplėtė akis į aplink jį 
stovinčius vyrus. Šie taip nusi
gando, kad net. nei neaiktelėję 
smuko tiesiai laukan.

— “Su geriausiais linkėjimais 
sveikinu p. Viktorą Perminą joj 
gimtadienio proga, nors ir pa-1 
vėluotai. Ta proga siunčiu $20 ‘ 
dienraščiui paremti.” P. Yelich^

»
— Sekmadienį, saplio 18 d.,1 

2 vai. popiet Gage Parko didžio-] 
je salėje įvyks Šv. Kazimiero; 
Lietuvių kapinių sklypų savinin
kų susirinkimas. Valdyba kvie
čia visus dalyvauti šiame susi^ 
rinkime.

— Zflras/škių Klubo narių su
sirinkimas šaukiamas ši sekma-1 
dienj. < ’ ’ -
Vyčiu salėje, 2455 West 47 gat-J 
vė. Anksčiau per klaidą buvo' 
paskelbta banketas. Turėjo būti; 
susirinkimas. Klubo nariai kvie
čiami susirinkime dalyvauti. 
Yra svarbių reikalų aptarti. 
Valdyba

— Solistė ir dailininkė Eglė 
Rūkštolytė išvyko į Les Ange-I 
les. Lapkričio 6 d. dalyvauja ’ 
Lietuvių Operoje Toronte, Ka
nadoje. Po operos vyks i St. 
Petersburg, Fla. tėvus aplanky- 
kyti- Ji taip pat dalyvaus Čiur- į 
—

Po kurio laiko buvo iššaukti 
ligoninės pareigūnai, ir sužeis
tasis greitai nugabentas Į ligo
ninę. Jo' gyvybė yra pavojuje,- 
bet

DR. ANTANO .J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą________ ________ :_____________ $8.00

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

Minkštais viršeliais, tik ____________  $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

NAUJIENO S,
1731 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60808

-------- -------- . . . ' '4
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GėlėsA. Petrikonis

BUTŲ NUOMAVIMAS 4
■ NAMŲ, PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI /B 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

nSŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 ?" *

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSJMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ; į V 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ‘

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tek 847-7747

Kamai, 2»m4 — Pardavimui Namai, ŽaraA — PardmriBMl
RIAL ESTATE FOR SALI | ARAL 1ST ATI FOR *AL>

R. Lietuvių Bendruomenes Marquette 
Parko apylinkės banketas

Spalio 10 dieną šaulių salėje kestras. Protarpiais prie vieno

Ig. Petrauskas 8 vai. sveikino tus. Prasidėjo traukimas. Po lo- 
gausiai susirinkusius ir linkėjo terijos, apie 12:30 vai., publika 
maloniai praleisti laiką bei pasi- į praretėjo. Buvo prisirinkusi apy- Į 
— r>„_:ka(j įej_ pilnį salė.vaišinti. Pasidžiaugė,
kėši atvykti iš tolumos mūsų • .__ o ___ r . ____ .
malonūs bičiuliai ponai Čiurins-1 žemaičio marčią, kuri atvyko i
kai ir Smilgiai.

Invokaciją sukalbėjo' kan. V.

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi- 
jjiis, 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.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui. :

BLEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagps miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, — 

garąntuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

kad tei- pilnė salė.
J. Bagdžius pasveikino inž. V. 

iš 
Romos pasisvečiuoti pas gimi
nes. Jos vyras, turįs daktaro

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: <’ 

ALAURA1TII 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Zakarauskas. j laipsnį, Amerikos vyriausybės j
Stalai parengti — lėkštėse J ?askirtas aukštoms pareigoms I 

šaltiena, kumpis ir kiti priedai, j [r 8yvena Romoje. Jaunai, gra-, 
Neužilgo jaunos mergaitės nešė.^’a* Poniai atsistojus, palydėjo-į 
šiltus patiekalus iš virtuvės.' gaus’om’s katutėmis.
Buvo labai ' gera vakarfenST J Šokio mėgėjai šoko' ligi vėlu-

Ponia A. Pankienė sudainavo į mos-
keletą dainų. Jai pianinu akom-j. .
panavo p. Br. Variakojienė. ■
keletą dainų. Jai pianinu akom- j Dėkingi valdybai už šaunų 
panavo p. Br. Variakojienė. į banketą, vaišes ir maloniai pra-

Už malonią programėlę plo- laiką- 
jome. Buvd’ apdovanotos gėlė-’ 
mis. C. Genutis darė nuotrau-

K Paulius

Insurance, Income Tax

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

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

tikimasi, kad pasveiksiąs
J. ž. ' khš.

—- ------------- Po vaišių prasidėjo šokiai.
Pelais duonos neatminkysi. Grojo Kivėno trijų asmenų or-

“Laisvės” radijo lietuviškoji tarnyba 
ieško REDAKTORIAUS-VERTĖ JO darbui 

Miunchene, V. Vokietijoje.

Reikalavimai: labai geras lietuvių kalbos mokėjimas raštu 
žodžiu;

_ sugebėjimas .versti iš-anglų-ir-kitų-kalbųr-ypač rusų; , 
žurnalistinio darbo patirtis.

Atlyginimas: Nuo 3.115 iki 3.580 vo'k. markių mėnesiui, pagal 
kvalifikaciją.
Be to, metinis vriedas — vieno mėnesio alga ir nemoka- 
kamas butas.

Pareiškimus siusti:- ' - * ’ V- •

Director, Personnel Department,
Radio Free Europe-Radio Liberty, Inc.
Oettingenstr. 67
8000 Muenchen, W. Germany

ir

SUSIVIENIJIMAS LIETUVI Ų AMERIKOJE 
yra jeniausla, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

ganiLAcija, lietu vi anų LštikLr»ai tarnaujanti jau per P2 metus.

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

ŠIA —Ihnokėic daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONUS dolerii 
apdraudu savo nariam a.

gLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieiko pelno, na
rtams patarnauja tik savišalpos pagrindu- 

kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugu gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

3LA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
>1,000 apdraudot sumą temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
| ixavo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA išrašyti.

GaBU kreiptis tr tiekiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMIRICA
New Yerk, N. Y. 10601 

M7 W. Mta ff. 
Tai. (III)

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

Heitman Jan Zizka (1376-1422), 
Bohemijos husistų vadas, prieš j 
mirti Įsakė, kad iš jo lavo'no 
Odos- būtų padarytas kariškas Marquette Parke, 
būgnas. Vadinasi, ir po mirties _ ... "

Laikrodžiai Ir brangenybit
Pardavimu Ir Taisymai 

2646 West Shifts*! 
Ta!. Republic 7-1M1

• Statybai gražus sklypas

jis norėjo vadovauti kariams i 
j prieš vokiečius, kurių jis labai 

nekentė. Bet atsitiko taip, kad 
kovoje būgnas patekė vokie- 

j čiams, ir. jsi buvo panaudotas 
Į prieš čekus.

i Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke 'gauti labai 

a švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą

• Rusų caras Povilas I pasi-i 
žymėjo savo žiaurumu ir pedan
tiškumu. Kai tikrino savo as
mens sargybinius, jis pastebėjo, 
kad vieno kario'- uniformoje 
trūksta vienos sagos. Įtūpęs, jis 
suriko: “Aplink!” “Kur, jūsų 
didenybe?” — paklausė vado
vaujantis. — “Į Sibirą!” — įsa
kė griežtai caras. Ir visas 400 
vyrų rinktinis dalinys maršavo 
į Sibirą 2,000 mylių, neaprū
pintas kelionei būtinais reikme- 

’ nimis bei maistu.

• Jei kur nors kelionėje ne
turite šepetuko dantims valyti, 
tai kramtomas obuolys atliks še
petuko ir pastos darbą.

Be sure

seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autevių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTM

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
)aruošta? — teisėjo Alphonst 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Patinka jo eiles
Pasikalbėjimas mūsų laikais:
— Ar jums patinka Maironio • 

eilėraščiai? ‘ |
I »' * 3 *. |

— Labai patinka. Aš laukiu, • 
kad jis daugiau jų parašytų.

Siuntiniai įyLiėtWą:;

P. NEDAS, 4059 Archer Avmw, 
Chieiflo, ‘iH. 60632. T>I. YA 7-59M

'=■ »■ (Mary Public ■ .
INCOM! TAX SIRVIC1 - 

4239 S. Maplawood. Tel. 254-743Ė 
Taip pat daromi vertimai, giminlv 
Iškviatimai, pildomi piilatybėa pra

šymai ir kitokį blankaL

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Afent 
JZM/j W. Wtft St 
Evtri Farit, Ill. 
40642, . 424-4654

State h<e and Casualty Conp.v.y

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGY8

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

arba pagal susitarimą-
TeJefonuoti 778-8000

Advokatu
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt. 
iki 6 vaL vak. Sežtadienl nuo ' 

9 vai. ryto Iki 12 vaL d.
Ir pagal aualUrta*.

TU. 776-5162 arba 776-5164 
2649 We»t 63rd Street 

Chieaco, m. 60629
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