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SIUS GA
J ARKIVYSKUPUI P. MARCINKUI SIŪLO 
tJ RAUDONĄ KARDINOLO KEPURĘ

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II LABAI PATENKINTAS
’ ’ : ’ POVILO MARCINKAUS DARBU VATIKANE

Perioaical Division 
Washington, D. C. SOSJO

Į Arkiyysk.’ Povilas Marcinkus.!
• '•£!r ■' '' ‘ ■ 7. ■ ' '

ROMA,, Italija. -Po Vatika- 
, - Jtą- ir. Romą_ pasklida^andai 

kad. dabarjąms -poptėz ius .yra pa-

Marankū;- cieęrietį, Amerikos 
lietuvi,, -pakelti .į ..kardinolus. 
.Arkiyysk.: Marcinkui jail. užsa- 
kytą raudona kepurė, kad tiktų, 
toli, popiežius jam oficialiai pra- 
.nęšrap.ie. .tą. pakėlinrą-

■ Šiais’metais ęiceriętĮš Marcin
kus pad arė -didelę -pažangą: Va- 
tikane.“. Šio - mėriėsio^ pradžioje 
poįš^žiiis. kiin.'/Marcmkir; pakė- 
ĮĄ-.į*afkjvyskupųsyit“59 metų 
dvasiškį ■ paskyrė Vatikano mė-

- >- « F* -* *.<*/’•»*

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, October 29, 1981

KONTROLIERIŲ UNIJA 
GALĖS AIŠKINTIS

WASHINGTON, D C. — Dar
bo santykius tvarkanti' įstaiga 
nutarė, kad lėktuvų - judėjimą Į 
aerc’dromuose k o n troliuojanli ; 
unija sulaužė . pagrindinį, nuo-1 
statą, todėl dabar neturi teisės į 
atstovauti o'ro kontrolierių. Fe-j 
deralinis teisėjas, išklausęs ad
vokatą, sutiko sudaryti trijų fe- 
dsrahnių teisėjų komisiją, kuri 
ateinantį antradienį išklausys 

unijos pareigūnų ir advokatų 
argumentus.- Jie sako, kad dar
bo santykius tvarkanti’ įstaiga 
sustabdė unijos veikimą, neiš
klausiusi jos : paaiškinimų. Pasi
žadėjimas nestreikųoti yra tik- 

, tai viso reikalo dalis. Unijai yrą 
dar visa eilė kitu klausimų, ku-

Advokatai ir unijos pareigūnai 
turi visą savaitę. pasiruošti gy
nybai.

Prezidento^-Ronald -Reagan'’3ntradieB*-*zjtikino -- kėturiš - 
respublikonus senatorius balsuoti.už leiirną parduoti Sau
di Arabijai penkis radarinius lėktuvus už 8.5 bil. dolerių.

DRAUDŽIA ČIA ŠNIPINĖTI 
KRAŠTO GYVENTOJUS

WASHINGTON, D.C. — Se
natoriaus Barry Goldwaterio 
vadovaujamas komitetas, sekęs 
ČIA (C e n t r a 1 Intelligence.. 
Ag.ncy) veiklą, aiškiai pasisakė 
už veikiančius ČIA agentu su- ■ 
varžymus. J.s pareiškė, kad 
kčmiietas užklaus prez. Reagą- 
ną, kad paaiškintų, kokias tei
ses jis norėtų duoti ČIA agen
tams.

Senatorius .Goldwater, ’senas 
■ ir patyręs respublikonas, pasi-. 
sakęs prieš prez. Nixono sau-

I valę, dabar nenori leisti ČIA 
agentams kištis į Amerikos pi
liečių organizacijas ir sekti, ko- 
kal politinei srovei priklauso. d- Arabi 
JAV piliečiai privalo būt lais
vi, gali diskutuoti laisvai visus 
klausimus ir jokia valdžios įstai
ga neprivalo jų. sekioti, įtarinėti 
ar bandyti bausti. Patys ameri
kiečiai mokės apsiginti nuo sve
timų valstybių agentų. Ar pre
zidentas:^Goldwaterio’'paklausys, 
tai netolima ateitis parodys.
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PREZ. REAGANAS ĮTIKINO-KELIS 
SENATORIUS PARDUOTI LĖKTUVUS

KARO VADOVYBĖ NORI GALIMAI GREIČIAU SUSTIPRINTI 
JAV GINKLUOTAS PAJĖGAS PERSIJOS ĮLANKOJE

WASHINGTON, D.C.^ Pre- tos Persijos įlankos valstybės, 
zidentas Reaganas antradienįjj Antradienį _ Kuveito sostinėje 

buvo pakarti trys užsieniečiai. 
Du buvo atsibastę iš Irako', o 
vienas iš Saudi Arabijos. Jie 
buvo atvesti į miesto, centrą ir 
visi trys, pakarti, vienos valan
dos pertraukomis.. Pakartus pa
liko . aikštėje,. _kąd . sostinės gy
ventojai žinotų, jog pakarti trys 
užsien.iečiai. ....____

Oficialiai paskelbta, kad pa
kartieji bųy.o Jaunų mef-gaičių 
išniekintojai ir jų žudikai. Ko
mentuojamą, kad Kuveitd- val- 
|žia apsisaugojo nuo rusų 
Šnipių

Persi jos. vandenyse yra daiis- 
JAV 6-djo laivyno galingų kare- 
ląivų. Tęnįkartas nuo karto at
plaukia lėktuvnešis iš Indijos 
vąndenyno^Kąro laivus dažnai

kalbėjo su keliais įtakingesniais 
senatoriais, įtikinėdamas jut’s 
apie reikalą parduoti Saudi Ara
bijai penkis didelius radarinius 
lėktuvus, kad laiku galėtų pa
tirti apie artėjantį priešą.

Prezidentas laikraštininkams 
pareiškė, kad jam pavyko kelis 
senatorius įtikinti apie reikalą 
leisti vyriausybei parduoti Sau- 

penkis galingus' 
Amerikos radarinius lėktuvus, 
bet prezidentas nebuvo didelis 
optinrstas. Jis manė, kad jo įti
kinami smarkiau paveiks kitus 
senatorius, bet prezidentas pa 
matė, kad senatoriai pasiliko 
prie savo nuomonės.

Manyta, kad,/keli senatoria'

’ ? B^Įatas'; Marę inkus Ogūs, m ė- 
tu£.buvo - popiežiaus asmens .sar
gas kelionėse -po įvairias vąlsty- 
bės: ;Jis' moka keliąs' kalbas,~ tai 
p^ptęžiųi ^'padedą susigaudyti. 
PrėL'.’Mąrcin^us atlydėjo popie
žių j CKicagą ir į kitas tolimas 
kelionės..'’' . .
. - i .
‘J. iu «. • -

•t Be to,-popiežius įsitikino, kad 
arkiyysk. Marcinkus yra labai 
pareigingas. Jis visuomet yra 
pasiruošęs eiti paskirtas parei
gas. Be Vatikano mero pareigų, 
arkiyysk. Marcinkus ėjo ir Va
tikano banko pirmininko' parei
gas. Ilgus metus P. Marcinkus 
tvanke Vatikano finansus. Po
piežius įsitikino, kad jis buvo 
ir yra teisingas ir tvarkingas fi
nansų tvarkytojas. Jis visuomet 
žino,,kiek pinigų yra Vatikano 
sąskaitoje ir visuomet laiku 
praneša apie trūkumus, patar
damas mažiau išleisti.

Kalbama, kad šiomis dieno
mis popiežius rengiasi .paskirti 
7, o gal net 9 naujus kardino
lus. Rus pakelti į kardinolo 
laipsnį du amerikiečiai. Vienas 
iš jų yra Amerikoje gimęs cice- 
rietis Povilas Marcinkus, o ant
rasis yra 61 metų amžiaus

TN ___ i___

— Advokatas . Howard C. 
Flomęnho.lt<pa trauktas teisman 
už t^ęūdyirn^^nijsukti ^afetybės 
mokesčius; -.Ntįęž^ė $1^5^įųį!', 
kasyklos, pas togėi‘\štątyfi,’ kurios 
visaįčnėbu'vd.'

i C b- 2 ’ - -------------- :------- --------------------- ____

— Bijoifiašiį-kad ’ prezidentas tersburgo 
Reaganas, imazrudjamas -yalsty-. Springs 
bės išlaidai,- neuždarytų Argon
ne dirbtuvių. . .....

$

ALTO SKYRIŲ PRANEŠIMAI ;
' SUVAŽIAVIMUI •

Chicagos skyriaus pranešimą mais būtų ^skiriamos sumos, 
atliko-P. Bučas, Detroito — R. Laisvės fondui AL’Kz
Sakis (įteikė 1,945 dol. čekį), 
Cicero — Br. Motušiehė, St. Pe- 

j — A. Šukys, Hot 
— P. Maldeikis (pažy

mėjo, kad toje kolonijoje nėra 
• nei krikštynų, nei vedybų, tik 

laidotuvės), Lc's Angeles — F.
— Prez. Reaganas pasiuntė Masaitis (įteikė 3,500 dol. čekį), 

radarinius lėktuvus ne tik Egip- Clevelando.— inž. A. Pautienis, 
tui, bet .ir Sudanūi. .

— Teigiama, kad Namibijoje 
veikusios partizanų grupės tar
sis su P. Afrika dėl savo tei,

ANDREW YOUNG — 
ATLANTOS MERAS

ANDREW YOUNG

u

shingtono, D. C., arkivyskupas 
James'Hickęy

Miami — P. šilas. Kenoshos — 
dr. V. Balčiūnas, Rockfordo — 
St. Surantas (įteikė čekį), Ra
cine — V. Kažemėlkaitis (atvežė 
čekį), Palm Beach -t- J. Daugė
la, Naw Yorko — Br. Spuaienė 
(įteikė 700 dol. čekį), Lake 
apskr. — K. Veleika.

Skyriai informavo apie Vasa
rio 16 d. minėjimus, pamaldas, 
pavergtų tautų minėjimus, Da
riaus-Girėno dienų priminimus; 
keltas skatinimas, kad skyriai 
informuotų savo spaudą, palai
kytų ryšį su savo valdžios žmo
nėmis, su kitų tautų organizaci
jomis. Skyriai ruošia gegužines, 
Naujų Metų sutikimus. Aukas 
siunčia ALTui. Vietomis pasi
taiko' kliudvmu iš nedraugu. 
Ruošiami skyriaus sukakčių mi
nėjimai, baisiųjų birželio dienų 
minėjimai. Pasirūpinama iškelti 
trispalvę miesto rotušėje. Vietos 
dienraščiai rašo apie lietuvius 
minėjimų proga. Daromos pro
testo vigilijos prkš priespaudą 
okupacijoje. Ruošiamos ekume
ninės pamaldos. Clevelande vei
kia Jungtinio Pabaltiečių Komi
teto skyrius. Prašė, kad ALTe 
dalyvaujančios centrinės orga
nizacijos paragintų savo skyrius 
uoliai dalyvauti vietos ALTo 
veikloje. Siųstos užuojautos 
prez. Reaganui, popieriui po 
pasikėsinimų. Wisconsin lietu
viams pavyko patekti į filmą. 
Laimimi įtakingi draugai tarp

Pasisakyta; kad būtų pareikš
ta padėka “Draugo” redakcijai; 
už įžanginį ALTo suvažiavimo 
proga. Be to, padėkoti “Naujie
noms” ir kitai spaudai už ALTo. 
veiklos teikiamas informacijas.

T. Blinstrubas priminė, jog. 
yra ankstyvesnis ALTo nutari
mas, kad ALTą sudarančios 
centrinės organizacijos privalo 
painformuoti savo skyrius jung
tis į vietinę ALTo veiklą.

* * *
ALTO TARYBOS IR VALDY

BOS SUDARYMAS

Iš centrinių organizacijų į 
naują valdybą įėjo iš Socialde
mokratų dr. J. Valaitis, M. Pra
nevičius; Tautinės Sąjungos — 
T. Blinstrubas, P. Bučas; Tauti
nės Sandaros — Gr. Lazauskas, 
dr. K. Šidlauskas; SLA — Pov. 
Darg’s“, Kat. Susivienijimo — 
dr. V. Šimaitis; Amer. Liet. Kat. 
Moterų Sąjungos — A. Gabalie- 
nė; Lietuvos Vyčių — dr. L. 
Kriaučeliūnas; Vilniaus Krašto 
Liet. S-gos — J. Lekas. Kilos 
centrinės organizacijos savo at
stovus j valdybą paškirs vėliau. 
Pilnas naujos valdybos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

(ALTo Informacija)

Spalio-*29: Narcizas, Žemaitėj 
Gefmįnas, Kanapė, Laimonis.

Saulė teka 6:18, leidžiasi 4:50.
Oras giedras, vakare gali lyti.

<;ATL.ANTAwGa. — Trečiadie- ( 
nio rytą paskelbta „kad Andrew} 
Young, buvęs JAV ambasado
rius Jungtinėse Tautose, lapo 
išrinktas Atlantos miesto' m?ru. 
Jis gavo 56% visų balsų.

Antruoju kandidatu buvo se
nas Atlantos gyventojau Sidney 
Marcus, tesurinkęs tiktai 44% 
paduotų balsų.

Rinkiminė kampanija buvo 
tvarkinga. Abu kandidatai tu
rėjo progos išdėstyti savo pro
gramas, o paskutinę dieną jie amerikiečių.
suruošė viešus debatus. I Siūlyta skatinti, kad paliki-

SUĖMĖ UžPUOLIKĘ
C. PRISCILLA BOSTON

NEW YORK, N.Y. — Antra
dienį apie 200 FBI agentu įsi
veržė į Mississippi valstijos ūkį, 
visą apsupo ir suėmė Cynthia 
Priscilla Boston, kuri, kaip atro
do, ne tik* dalyvavo, bet ir vado
vavo’ pagrobimui $1.6 milijono 
iš Brinks šarvuoto automobilio.

Užpuolikams pavyko pačiupti 
didelę sumą pinigų, nušauti du 
policininkus ir vieną ..Brinks 
bendrovės sargą. Vienas užpuo
likas buvo sužeistas, keturi su-

| už lėktuvų pardavimą, bet pas 
I kui apskaičiudta, kad 52 bal 
| suos prieš pardavimą, o tik 4”
eis su prezidentu. Prezidentai

< - ■ . - i vra įsitikinės, kad pardavima
operuoti su nauju kdmuni^^ Jam atrodo; kad j;
partijos generaliniu sekretęįhtr-2-

1 mi ir premjeru V. Jaruz^elskiu. 
antradienį atvirai ragino Soli
darumo unijos narius trečiadie-

; nį Streikuoti vieną/ valandą. 
' Tai parodys- vyriausybei darbi

ninkų vieningumą. .
-SosnoVičių angliakasiai ~metė 

• darbą kitais sumetimais. Jie Ž2.-.
dėjo streikuoti,, kaip Solidarumo' 
unijo's centras buvo jiems pata
ręs. Bet antradienio vakarą jie 
buvo apmėtyti dujų bombomis. 
Pravažiuojantis autąmobilis ke
lis kartus paleido tokias dujii 
bombas. Darbininkai pareikala
vo, kad viskas būtų ištirta ir nu
sikaltėliai nubausti. Bst policija 
nieko neišaiškino ir nieko nepa
skelbė. Darbininkai tada nutarė 
tol neiti į darbą, kol tas inciden
tas nebus pilnai išaiškintas.

27 angliakasiai buvo dujomis 
apnuodyti. Angliakasiai mano, 
kad vvriausvbė nusikaltėlius tu- 
retu areštuoti ir nubausti.

SOSNOVIČIUOSE ANGLIA
KASIAI METĖ DARBĄ

VARŠUVA,. Lenkija. — L'šek
Valensa, iki šiol vis bandęs ko-

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $432.

padarė.^viską senatoriams jti 
kintkSDaugiau jis nepajėgęs.

Atstovu. Rūmu narys Derwin 
ski rado reikalo patarti senate- 
riams le’sti prezidentui j&ydur 
ti-5§ųeIi;Arabijai lėktuvus, |eigi 

: neĄdrįm =/sukliudyti prezidentu 
tvarkyti valstybės reikalus. 

)- v ' -
Laivyno ir aviacijos 'kari, 

taipgi pat susirūpino padėtim 
Persijos įlankos vandenyse,' ka 
laivai galėtų ten laisvai plah. 
kloti. Niekam ne paslaptis, ka 
Sovietų valdžia ruošia planti * 
įsigalėti Persijos įlankos van 
denysė. Jeigu rusai įsigalės Ira 
ne arba kurioje kitoje Persijo 
įlankos valstybėje, Sovietų va’ 
džia paims savo kontrolei! vis: 
laivų judėj:mą.

Tuo reikalu susirūpino ir ki

lėktuvai. Dabar Persijos įlanko
je esanti JAV karo jėga kurį lai
ką galėtų vykusiai gintis.

Bet karo metu gintis neužten
ka. Besiginantieji nė visuomet 
gali apsiginti. Kartais puolimas 
yra daug naudingesnis, dau
giau padaro negu gynimasis. 
Planuojama pasiųsti Persijos 
Įlankon tokią jėgą, kuri galėtų 
garantuoti laisvą laivų judėjimą 
r kad nereikėtų jos vartoti.

— .Dabartinis Illinois valstij: s 
įubernatorius J. Thampsonas, 
savo laiku advokataudamas Csi- 
jagoje, kelias savaites uždirbo 
po 16,000 į savaitę.

— DePaul kolegijos direkto
rium išrinktas kun. John T. 
Richardson.

— Daugelis iš anksto siunčia 
kalėdinius sveikinimus, kad ne
reikėjų daugiau mokėti už paš
to ženklą.

imti, bet kiti suspėjo pabėgti.
New Orleans mieste gimusi 

33, metų Cynthia Priscilla Bos
ton dalyvavo toje grupėje, kuri 
nušovė du policininkus ir nusi
nešė pavogtus pinigus.. Jai nu
statytas pusės milijono dolerių 
užstatas iki teismo. Daber ieš
komi kiti teroristai ir vagys.

Brinks bendrovės šarvuočio 
užpuolimas rc’do, kad jau prieš 
kurį laiką buvo užmegzti santy
kiai su Katherine Doubin, Ku
bos diplomatu, Juodomis pante
romis ir Symbionese išlaisvini
mo armija.

Policijos suimta K. Doubin 
policijai papasakojo apie tos 
organizacijos narius ir ryšius. 
Policijai pasisekė kiek daugiau 
žinoti, susekti, šios bylos metu 
paaiškės visa eilė teroristinių 
organizacijų.

Iš spalio 17 d. Marqueite Parko Lietuvių Namų Savininkų 
organizacijos suruošto metinio banketo su garbės svečiu — 
senatoriumi Frank Savickas, kuriam įteiktas garbės pažymė
jimas — plaque. Pažymėjimui įl ik f i buvo’ pakviestas klebo
nas A. Zakarauskas. Nuotraukoje, iš kairės j dešinę: s m. 
F. Savickas, klebonas A. Zakarauskas, vicepirmininkas ir bu
vęs ilgametis organizacijos pirmininkas J. Skeivys, dabartinis 

pirmininkas J. Bacevičius ir sekr A. Katelienė.
(P. Maletos nuotrauka)

J
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’ MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto DON PILOTAS

Mums gėda, bet vyrams seilė varva.

KAI VIENAKI PERDAUG 
KITAM — VOS, VOŠ

Du biznio partneriai New Yor 
ke iš ryto pasikalba.

Džiovas: “Ar tu vakar prieš 
mums už^amrt sau neėmei nei 
kiek smulkių iš kasos?”

Maikis: “Negi aš pėsčias pum
puosiu namo per miestą? Aš tu
rėjau I.’ek pasiimti smulkių 
an kelio ’’

Pasikalbėjimas 
Maiklo 
su Tėvu

RUDENĖLIS
Geltonas vėliavas 
Klevai iškėlė.
Ir saulė jau neišpina kasų, 
Tik sunkiai drykso 
Virš mišku-tamsių.

O vakarai drungnėja ir drung
nąja - -

Tokie ilgi, 
Pilni garsu gūdžių. 
Per visą naktį 
Stūgaujantis vėjas 
Miglotą lietų 
Krečia nuo žvaigždžių.

Baimė be pagrindo

Motina atvedusi savo sūnelį 
pas psichiatrą, sako;

— Kas nors yra negero su ma
no sūneliu. Pastaruoju metu jis 
viską piešia žaliai.

Psichiatras uždeda raniką ant 
berniuko Įieties ir klausia:

—■ Ar iš tikrųjų tu viską pie
ši žaliai? O kodėl?

— Tiesa, — atsakė berniukas.
— Pamečiau visus pieštukus, iš
skyrus žalią, bet nedrįsau apie 
tai

J'žu vis: ‘ Sakai, vos kelio
nei ?Tai nuo kada gi persikėlei 
i Los Angeles?

* * *
IKI KOKIO NUOTOLIO 

MATO DRUGELIS

Iš vi»ų vabzdžių toliausiai ma
to peteliškė (drugelis)

Daugumas vabzdžių teturi la
bai siauro regėjimo akis ir tema 
to nuo savęs vos tik vieno ar 
dviejų colių atstumą.

Tuo tarpu drugelius gamta 
yra apdovanojusi sudėtingesnės 
konstrukcijos akimis ir jos įžiū
ri penkias ar riet šešias pėdas į 
tolį.

U

* * ❖
Kieta širdis

Jūsų širdis padaryta iš ĮJis:
kieto ledo... j

Ji: — Pasistenkite, kad šis le-Į 
das sutirptų.

Jis: — Prie kelių laipsnių jis 
tirpsta?

Ji: — Nuo dešimt karatų.

Diena nubunda, nuo šalnų su
stingus,

Balokšniai telkšo
Ant keiių tylių.
Drėgmės pritvinkę,
Styro' medžiai tingūs, 
Siapia migla — 
Ant pievų, pabalių.

Bet koki linksma triukšmą
Upės kelia!
Ir kriaušė džiaugias — 
Nuimta našia.
Ir žybčioja
Eglišakių ugnelė, 
žvaigždžių lietaus 
Per nakli įpūsta...

Jonas Jakštas

pasakyti mamytei.

Ragana verda lipčikus vyrams privilioti.

i i 
i

NEBLOGA] ATSIKIRTO

Icikovicius is nuobodumo pa
sivaikščiodamas vieną pepie'.ę 
po parką pamalė d Helį šunį, ku
ris jam vizgini' ik degą. Susiža

vėję' leikov.cius sustojo prie

suolo, kur sėdėjo liesas airis.
"Tai puikus šunelis, ar jūs sa 

/įninkąs?” jdomavosi Icikovi- 
•ius. glostydamas šunį.

"Taip”, šis

Magaryčios

a.šauna arogantiš-

‘ Kokios gi 
kas?"

vra veislės suniu-

A-ris r? ai pa 
ra> pašiepti:

‘Tai mišinys: 
p’isau kvailių ieškotojas" 
iiau iškošia jis ciniškai.

Ta: tada jis — giminė 
ibie\s". vikriai atsikerta

norėda

pusiau žydas ir 
paga-

v c us.

keistai atrodo...\ įskas ta

— Sapnavau mulą, Marki.
— Kokį mulą: Khomeini mu

lą, ar amerikonišką mulą?
— Biesas jį žino, nagi mulą... 

Pasakyk, ką m'ąno sapnas reiš
kia? . f '.Y V- ’ '

Žiūrėk sapnininką.
— Žniršau, tbn sako: sau-

bet jis man pasakė: ‘‘Kaip 
eisiu j>ąs kitą advokatą, kai

daug rūpėscąj tdrėši. / 
_ — Nešrj&f^nk, tėve, sapnai 
dažnai neišsipildo. Papasakok, ką 
geresnio girdėjai?
. — Ne tik -girdėjau, bet ir pats 
tnačiau, Jkėipf viena komunistė-. 
£bba sudorojo mario seno pažįs-' 
tarno pinigus ir jį patį. TatS šeiie- - 
Ii s. prašokęs jau 82 metų am
žiaus, pensininkas, nevedęs, nė-‘ 
turėjo giminių, mėgdavo arkliu
kų lažybas, saiiūne pasėdėti, 
apie arklius pakalbėti. Kai dir
bo,. buvo mūrininkas, tūrėjo 
daug pinigų susitaupęs, bet ne
turėjo testamento. Gyveno pas 
karštą komunistę, kuri be jo ži
nios “viską .sutvarkė" su ’ advo
katu. 50,000 dolerių sau užsirašė 
tariamai Senelio išlaikymui.

— O kris toliau buvo, tėve?
— Kai tas senelis nuėjo į ban

ką, tai rado,, kad visi jo pinigai 
išimti, o saugioji dėžutė, kuri 
stovėjo banko volte, iškraustyta, 
nė jokio daiktelio ten nelikę... 
Jis pasijuto apstatytas, apvogtas i 
“gerosios" šeimininkės. Pasi
skundė man,, kad šeimininkė nė 
drabužių jam neduodanti ir va
ranti į senelių prieglaudą. Aš jam 
patariau kreiptis pas advokatą, |

mums 
Iciko

avo

NEGALI DASIPROTETI

Vienas vyras pažymėjo, 
šiais laikais neatsiranda

| 
l'loridi n iŠ ykusi m rgina

kę!
naujų anekdotų apie uošvienes. 
Kitas jam paaiškino, kad vedy
bos dabar taip greitai suyra, kad 
nespėjama arč’au su uošvienė
mis susipažinti.

Mark TwirFn >7- p reiškęs: 
' Yra trys d Tykai kurines mtf- 
] cris gali paJrr y i iš nieko: 
[ sk: \ belai.c, sąl< tas ir gin ą su 

v vili”.

h
atsiuntė s vo (ta’.'g. i atvirlaiš
ki: “Kad tu žiriolnm koks čia 
pulkus vanduo — j-fn' pilna 
tyru".

B 3li0rlaftsii:s svaigalus ga
mina Lchkjc'jc V<;dka 11M 
laipsnių stiprumo.

© Kad gyvenimas būtų sina- 
gc«nis.
nors

baftdykifne atlikti ką 
gero kitiems.
O nfan ka mynė išaiškino, ’ karvę, ir

Raudonarmietis apie mėsą
(Latvių epizodas)

Latviai nuo amžių nemėgo rusų, dėl jų netvarkos, 
chaoso ir besaikio girtavimo, o prie caro tas žodis jau 

l buvo atvirai išvirtęs į keiksmažodį.
1940 m. užplūdus Latviją raudonajai armijai, ku

rios kariai sukosi machorkę į laikraščio popierių ir ta
da elgetaudavo aplink dektukų, seni atsiminimai apie 
rusus vėl atgijo. Iš karto ekonominis gyvenimas dar lyg 
prisilaikė senose vėžėse, mat, raudonarmiečiai neturėjo 
pinigų ir susilaikė nuo vizitų į krautuves, užtai ant vi
sų pakampių baubdami (kad ir niekas jų neklausė) —■ 
“pas mus Rusijoje visko — pilna”. Bet greit užimtose 
žernėsė litai, latai, ir kiti vietos pinigai tapo —' panai
kinti, 6 įvestas bevertis rusų červoncas, bei rubliai. Da
bar krautuves užplūdo lyg alkanų vilkų gaujos, karei
viai užsisakydavo vakarienę iš 15 kiaušinių — viską pir
ko, viską valgė ir prekių kainos — ūžtelėjo dvigubai. 
Bet dar ne galas — krautuvių lentynoms vis tuštėjant, 
kainos ėmė pasakiškai kilti, pašokdamos 6-7 kart, o daž
nai ir 10 kart (pav. laikrodžiams). Ypatingai buvo pa
ieškomi batai ii- pusbačiai, perkama nežiūrint didumo, 
nei skonio, jau senai išėjus iš mados.

Pasakojama apie jauną raudonarmietį, kuris atėjęs 
Rygoje į pratuštėjusią mėsinę pareikalavo sau paduoti 
“šitokios mėsos, kuri — panaši į lašJdą”. Mėsininkui iš
kart nebuvo lengva atspėti toks paSirrfdsmaS: nei kum
pis, nei lašiniai. Ot, tur būt, dešra — Susiprato paklaus
ti, pagaliau.

“Da, da, spasibo” (taip, taip, ačiū),nuoširdžiai lanks
tėsi raudonarmietis: “Duok čia,- kad ir centneri (buše
lį)”, visai nepaisydamas, kad vos dešros galiukas tebu
vo likęs. . •' < ’

“0 kaip tai vadinasi, davai popierio, reiks užsira
šyti, kad kitąsyk vėl žinočiau”. Dabar ir mėsininkas įsi
drąsino: “Berods, jau 21 metai praėjo .po .1917 m. re- 
Voliucijos to ne 3-4, ir ne 10), taigi labgg^jau laikas ru
sams pradėti pasigaminti savų,d;ešrųj nebe tik žinoti jų 
vardą”. Kareivėlis susigėdo rt O pas mus Rusijoje vis
ko pilna, tikrai, tikrai!”. .Mėsininkas:'“Tai kam gi jūs 
šokate čia viską pirkti, lyg akis išdegę? Darbininkų ro
juje — kaip po gaisro: trūksta batų, trūksta maisto — 
'vi^o ireikia, visko trūksta”. Tereikia pridėti: Rusija 
maisto eksporteris per daug šimtmečių, staiga išgara
vo iš eksporto sąrašų, kai tik 1917'm. bolševikai įvyk- 

kodėl) ?

Mūsų fizikas prof. Ignas Končius vėliau Lietuvoje 
lesta- • bolševikų areštuotas ir tardomas, kas, girdi, šalia jo esą 

dar Lietuvoje dideliais bolševizmo priešais, trumpai at
šovė, kad — raudonarmiečiai. Mat, viską skubėdami 
pirkti, lyg akis išdegę, jie tik parodą, kad Rusijoje — 
hieko neturima. Ir štai praėjus dar penkiolikai metų po 
to, o senasis maisto eksporteris Rusija derasi dėl suplė

šis 1 
yra advokatas, kuris viską pada
rė”. Dar kartą nuėjau pas jį, o 
jis pasakė,“ kad mano turtą iš
gelbėjo 'huo Sovietų advokatų, 
kurie būtų ir mano paskutines 
kelnės, numovę. -. Ko, girdi, rū
pinies, “tavo šeimininkė tave 
prižiūrės kol gyvas -būsi”. Bet 
kad ji iriarie varo laūk, drabužių, 
neduoda, padeda kažkokios sriu-: 
bos kaip šuniui. Sako, rtk į še
šėlių. namus, ko tū čia rriaišaisi, 1 
tau ten bus geriau.

— Tai matai, tėve, kokie ko-, 
munistai, save vadina darbinin
kų 'drauguis, o daro atvirkščiai..

— Visdėlto man gaila to vy
ruko. Toks tykus, ’draugiškas,; 
nuolaidus. Prie kelių khibų pri-. 
klausė, o dabar didelėje bėdoje.; _

— O tu, tėve, ar turi testa- dė- savo revoliuciją (daleiskim neaišku - 
men tą pasidaręs?

— Kaip neturėsi? Turiu. Mano
draugas surašė mano I 
mentą. c

— Ar savo testamentą įregist-*
ravai Probate teisme? i:

■ .— O kam to reikia?
— Kai testamentas neužregist

ruotas, tai po mirties tavo pati-f 
ketiniai gali testamentą suplė-' kusio amerikoniško sviesto ir nori iš visų šiukšlynų sau 
syti ir tavo turtą išparceliuoti i ko nors importuoti (įsivežti), (kad nors kiek pakelti 
taip, kaip nori. Įr~_„" 1 ______' ____ "

— Dėkui, Maiki, uz gerą Pa-; įu su 999 milijonų bolševizmo vergu sušukti: —
tarimą. Į

— Kol esi gyvas, pats turi pa-' 
‘irūpjnti ir žinoti, ką darai. į

— Lik sveikas, Maiki.
— Lik ir tu sveikas.

“bulvių — sausos duonos” standartą), mes tegalime kar- 
■ “Di

džiausiu bolševizmo priešu yra — pats bolševizmas”.
Rusai 1954 m. pradėjo “sniego akciją”, sugaudyti 

bet kuria kaina savo, ar pavergtų tautų pabėgėlius, mat, 
dabar niekas netiki jų misijonieriams apie žadamąjį ro
jų, nors ir išsijuosę stengiasi tie melavimo čempionai,

NEKOKIA j Aid ATEITIS tikri melagių karaliai. Jie ir patys tai žino, dėl to išsi- 
Draūgas: — O kur jūsų sūnūs juosę gamina durtuvus ir kanuoles —, pasaulio revoliu- 

bus, kai išlaikys galutinus eg-; cijai įgyvendinti, kuri “bulvių — sausos duonos” raci- 
zaminuš? joną uždės pasauliui vėl 38 metams (o ne 5-6, ar 10 me-

Tėvas: - .Apie tą laiką jis' tų), vietoje rojaus, greičiau padarys — elgetyną, kurio 
greičiausiai bus senyvas žmo- pyragą valgys nebent milijonai šnipų ir ginkluoti būriai 
žus- i policijos, be jokių vilčių — ateičiai).

Valys Viksva ir Vacys Varpa
(Iš “Juoktis — sveika”)

* ❖ *
Pažanga

— Tavo amžiaus būdama, — 
aiškina motina dukrai, — Ve
džiau dienyną.

— Tai iš mados išėjęs, darbas, 
--atsakė duktė,— aš Užvedžiau 
kartoteką!

♦ ♦ ♦
Blogi reztfltatai

— Ar pasisekė j'uins per skel
bimą šūrasti naktinį sargą?

—■ Geriau man nepriminkite! 
J Naktį po to, kai laikraštyje pa

sirodė skelbiirtas, mano namai 
buvo apvogti.— Tėveli, — klausia mažas

Petriukas, — kiek yra pieno rū- 
tių?

—Saldus, rūgštus, fnigriebftaš,
- -grietinė. O kam kiauši?

— Mokytojas liepė nupiešti į Viena praYizūzė dama pak-

kad ne patys pinigai, bei nesu- 
1 tarimas ka:p tetos pnrgus iš-, 
leisti. atneša j šeimyninį gyve
nimą m’tešnius ar d.dcsi.rtft rie- 
stttarihius.

aš norėčiau žirioti 
kiek reikia pridėti jai spenių.

Y’ok'afliis saliurfc

— Tirs vyras jau iVžfeVtinai 
įsikauSė Ir šfrė'lų eiti nfcfnė.

, — .lis pSprirstai tik tada išėi-
© Paskutinį žodį vištos gyve- na namo, kai jau visiškai ne- 

' mine taria verdantis puodas. g^fi vriifcScioti.

NUO KO PRIKLAUSO
> AMŽIUS

lausė garsaus rašytojo Ttcrnarflj 
SIiow, kolcio jis yra amžiaūS’ 
tas gi atsakė:
t. — Esu pat jatinas kūrybiniam 

man-tlarbUi, bet per Senas - ro/ 
sams.

Eidamas ir raSi ir pafftesi.

• Dalgis.žolei ne brolis.

Geras išradimas piniginei “nudžiauti’*-
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: LOS ANGELES, CALIFORNIA
JUOZO DAUMANTO ŠAULIŲ 1 priežasčių. Pirmininkavo J.Ruo- 

KUOPOS SUSIRINKIMAS > kis, sekretoriavo A. Giedrai- 
- - » ..
, Sekmadienį, rugsėjo 27 d. 
‘-’Trakų” svetainėje Los Ange
les, Kalifornija įvyko eilinis Juo 
zo Daumanto šaulių kuopos su
sirinkimas- Buvo aptarti /kuo
pos reikalai, jos veikla, nutarta 
vėl šįmet rengti bendras šaulių 
kūčios ir tradicinį pavasario 
laulių balių. Tokie parengimai 
pareikalauja daug darbo ir pa
stangų, ypatingai iš sesių šaulių. 
Tačiau tai yra dalis mūsų veik
tos, todžl nėra kito pasirinki
mo. .
Kuopos iždininkas J. Avižie

nis perskaitė pajamų apyskaitą 
jš baliaus,kurs davė pelno apie 
390 doleriu, iš pikniko, kuris da
vė virš 800 dolerių pelno. Abu 
parengimai pasisekė gerai ir da-

■ Vė gražaus pelno. Dabar kasoje 
esą per 4,500 dolerių. Iždininkas 
pasidžiaugė, kad niekad nebu-t pat parapijos įsteigimo dienos, 
vo tiek pinigų kasoje, kaip da
bar. Paprašė taip pat neatsilik- įr linkių valandų,

* JK -K
O. Razutienės pagerbimas
Juozo Daumanto šaulių kuo- f 

pos šaulė Ona Razutienė šešta 
dienį, spalio mėn. 3 d., parapi-, 
'os salėje buvo ikilmingai pa
gerbta savo virš 50 metų visuo
meninės veiklos, kaip jaunimo 
aukltoja, mokytoja ir ansariib- 
lio “Spindulys” vadovė. Dar , 
Lietuvoje pradėjo mokytojauti, * 
mokė jaunimą šokti ir dainuo- . 
ti, buvo ir yra ilgametė šaulė., 
Tauragėj buvo šaulių moterų 
būrio sporto vadovė, apdovano
ta keliais žymeniais ir šaulių me- , 
daliu. Per Onos Razutienės pa
gerbimą paskutinį žodį tarė šv. 
Kazimiero parapijos klel> nas 
prel- . Jonas Kučingis, kuriam . 
teko dirbti su solenizante nuo!

ti- ir sžsimckėti nario mokestį, 
ypatingai tas yra . svarbu šiais, 
metais, nes nuo to pareis kiek 
mes galėsime siųsti atstovų į ki
tais metais Lietuvos Šaulių Są- 
-jungos tremtyje suvažiavimą, 
k .iris įvyks Čikagoje.

Buvo perskaitytas pro'okoias 
visuotino susirinkimo, Įvykusio 
vasario 22 dieną,'1981 metais ir 
buvo priimtas susirinkimo vien
balsiai. Kuopos pirmininkas J. 
Ruokis pasveikino, brolį Juozą 
Bagdžių, atvykusi iš ’ Čikagos, 
saulių rinktinės -ir dalyvavusi 
Nusirinkime svečio teisėmis.: Vė
liau savo žodyje svečias palin
kėjo Los Angeles šauliams'sėk
mės, drausmės ir vienybės, 
į Po sunkios operacijos susirin
kime dalyvavo tik sveikstantis 
garbės šaulys Kazys Karuža,- ku 
fis taip pat buvo pasveikintas. K*“--’ w e} Naujais -s nariais į kuopą.- pri
imti: kun. dr. Vincas Bartuška, 
žurnalistas Alfojgas Giedraitis, 
Rūta Giedraitierfe, Salomėja

Per tą laikotarpį buvo malonių :
Liucių vexicu.AViU, teko daug; 

dirbti, o dabar tenka pasidžiaug- j 
ti tų darbų vaisiais.

Pagerbimą pravedė 
Dabšys, bendruomenės -Vakarų 
Apygardos pirmininkas. Paren
gimą surengė Danguolė Vizgir
dienė. Uos Angeles Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė. Bu
vo leista tarti žodį tik organi
zacijų atstovams, kurioms O.Ra 
zutienė dabar priklauso. Dėl lai- Į 

rko stokos, sveikinimai raštu bu
vo labai trumpi, paskaitant tik 
kas sveikino. :

Pradėtoj biografinių žinių da- 
yė Adele. Barąlienė, kuri kartu 
su Onute Dapkute lankė pra
džios-mokyklą ir atsikvietė jau j 
kaip Oną Razutienę į Los An- •; 
gėlės miestą. Kompozitorė Gi e- j 
drė Gudauskienė savo žody pa j 
sakė, kad tvarkyti vaikus yra • 
daug sunkiau, negu komponuo- Į 
ti.BALFo vardu kalbėjo Vladas 
Pažiūra, AJLTo vardu —-. Felik- 
sasMaasaitis.Ilgesniam žody Ig- 
nas' Medžiukas, lituanistinių mo

Rimas

GrafikaVytautas, lanajr*

REQUIEM AETERNAM UŽBAIGIANT 
BOLŠEVIKŲ ŠVENTUOJU

Juškaitė - Nyerge, Elena Mar- j kyklū vakaruose inspektorius, 
kienė ir Stasys Narkus. Vienas 1 pasveikino solenizantę ir primi-

Sakoma, jeigu greitis pri
klausytų nuo dydžio,’taiadram- 
blys pagautų kiški. Taip ar 
Jurgio Jašinsko 'rašiw§: įęigų 
jo vertė priklausytų nuo ilgio 
(ištęstas net per tris Naujienų

1. PERSIRENGĖLIAI IR KAUKININKAI

a) Apie persirengėlius 
apskritai

1. Jaunieji jau nuo pat anks- 
pa’ikrinti \ taus ryto slaptomis ruošiasi ne

paprastoms iškilmėms, taigi, rė
dosi. Jei tos dienos priešpietis 
kalni’ tylus ir slaptingas, tai 
popietį (po 12 vai.) viskas pasi
rodo, nes minėti “svečiai”, būriu 
pakiemiais lankydamiesi, pra
deda savo darbus, dažnai lydi
mus šūkavimais, dainomis, kal
bomis, juoku-klegesiu. (Padu
bysys, GiKr 1935 p. 210).

du ir pavarde straipstiį, kita
me laikraščio numeryje jau iš-, 
sigina savo žodžių: “...mano| 
pasisakyme nebuvo pavartoti 
žodžiai kvailys, plėšikas—J.” 
Kai jau negabus žmogus, tai 
ir melu ti ne-ugeaa. Juk skai-' 
tytojams nesunku
Naujienų 1981. VI. 23 Nr 122 
Jašinsko Spaudos Pabirose 
mano adresu pabert. s termi
nus: žioplys, vagystę plagija- 
tą, apipKŠimą, vagišių, kvai
lystes, kriminaliai ■ nusikalti, 
mą, liteuatūrinį kriminalą — 
'ai žemos kilmės žmonių ter
minologija, paimta iš kasdie
ninio Slabodkės žodyno.

Kadangi tokie jašinskui jai 
nebegirdi save sr.žin s . balso, 
tai ir Paskutini anie Teisme jie Į vo pasirinktąjį šventuoju tarp 

tautinių socialistinių idėjų 
poetą a .a. Julių Janonį, kurį 

tauta nelaiko savo

spaudoje atkakliai ginantį ša

Įžūliai išsigins savo nuodė
mių’’— sakvs: “Aš spaudai to
kių žodžių nerašiau, neįžeidi-į lietuvių 
nėjau, nemelavau ,savo para- šventuoju, nes tai nesiderintų 
šų patvirtintų savo žodžių ne- 
išsigyniau ir 1.1.” Tada ii pats mis, todėl ir jo turėtas kilnios 
-Dievas negalės padėti tokiam 
nuodėmingajam, kuris Jo pa
ties akivaizdoje savo melais 
save patį sunaikina. Todėl te
būnie Requiem Aeternam ir 
Jurgiui Jašinskui, kaip ir Liet. į 
Žurn. S-gai, kurios rinkimus j 
teisįn. Pr. šulas pripažino ne- Į 
teiėtais (Žiūr. Nauj. 1981. VI. j 
25, Nr. 124) — teisėti 
teisės profanui Jašinskui, ku
riam egzistuoja 
LŽS-ga ir jos 
rinkimai, ir savižudys Janonis 
ir visokį kitokį visuomenės 

ir paže m in

šu lietuvių tautos aspiracij

^“nuskraustieji

Eksperimentinės psicholcgi- j
• *1 1 * * __ j < •

nepriimtas ir vienas šaulys paša
lintas, perskaičius susirinkimui 
pašalinimo priežastis-
” Kuopos pirmininkas pranešė 
apie knygų, platinimo eigą ir 
rezultatus šaulio. Al girdo Bud- 
rėcko eilėraščių rinkinio “Ant 
Tėvynės Aukuro”. Per susirin 
kimą užsisakė šauliai kelis eg
zempliorius., Bus užsakyta, iš vi- 
gp 10 ezgempliorių, Anatolians 
Kairio “Po Damoklo Kardu”. J. 
Gliaudės “Agonija” užsakyta 10 
Egzempliorių, už kuriuos iš 
anksto sumokta.
^Susirinkimas praėjo darbo 
nuotaikoje, neskaitant mažo iš
sišokimo, . kilusio dėl asmeninių

nė, kad labai svarbu tęsti tiltus 
per.jaunimą į Lietuvos ateitį. 
Svarų žodįtarė garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas. Šaulių: į0jo jjems palygindama visą 
kuopos pirmininkas Juozas Ruo-] Lietuvą su medžiu kuris turi 

bujoti, turi duoti daug žiedų if 
vaisių — jaunimo.

— Neužtenka jaunimui tik 
šokti ir dainuoti, bet reikia taip 
pat kalbėti ir lietuviškai,—už-

Atsakydama visiems ją svei
kinusiems, Ona Razutienė padė-

(kis. pasakė; kad turįs malonią 
progą pasveikinti sesę Oną Ra
zutienę Los Angeles Juozo Dau 
manto šaulių kuopos vardu; 
taip pat pepdavė. visos šaulių są
jungos tremtyje pirmininko Ka baigė Ona RaZUtienė.
rolio Milkovaičio sveikinimą, 
pranešdamas, kad Ona Razutie
nė, daranti gražų darbą Lietu
vos labui, yra apdovanojama 
šaulių Padėkos Lakštu, kuris 
artimiausioje ateityje jai bus 
įteiktas.

Pagerbimo dalyviai buvo pa
vaišinti gera vakariene. Saldu
mynai ir kava buvo dalinami 
gerokai po vidurnakčio.

Dalyvis

numerius), tai ji Lutų galima 
^pavadinti Šiiį^Laikų Felfeto- 

bet ir pastarajam — net 
f trigubai perilgas,..be .to, pilnas 
nesąmonių ;ir bereikalingų 
kartojimų.

Gerai,(kad Naujienos š. m. 
168-—I/O nr.-nr. išspausdino 
tą “jo dvasios kūrini”, iš ku
rio turinio dabar skaitytojai 
aiškiai pamato emocijomis pa
grįstą Jašinsko sampratos vi
są kompleksą —barakudų am
žiaus prototipui Gerai, kad ir 
jis pats-apsisprendė “baigti vi
sam laikui pokalbį su Vaidilos 
Ainiu’’ — pokalbį, kurio ne
buvo, nes aš rašiau tiktai Nau
jienų skaitytojams,' bet ne 
jam: koks galėtų būti dialo
gas ar pokalbis su tokiu žmo
gumi, kurig pasirašęs savo var

jos mokslas jau senai nustatė/ 
kad ręcidivi'stinio pobūdžio 
kriminalinius nusikaltimus į- 
vykdo dažniausiai silpnės va
lios, bet didelės ambicijos in
dividai, kurių veiksmai ;.nekon

8 , . ' MARIJA N0RE1KIENĖ
į 2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787
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2. Jau nuo pat.ankstyvaus ry
to didesnieji padaužos smarkiai 
ruošiasi ypatingoms vaikšty
nėms pas (kaimynus. Kiekvienas 
pasirūpina pasidaryti juokingą 
ir baisią vaidui kaukę, su ilga li
nine barzda ir didele nosimi. 
Kaukės nosies gale įsikala vinu
tę, kuria bučiuodamas kam į 
ranką skaudžiai įduria. Patys 
vėzdininkai pasirėdo irgi savo
tiškai. Čia tinka tie patys kas
dieniai rūbai, kad ir palaikiai 
kailiniai, kuriuos išsivertę vilna 
į viršų ir pančiu ar šiaudų grįžte 
susijuosia. Prie šono prisiriša iš 
beržinės pliauskos šakalio iš
drožtą “kardą”. Prisirenka su
dužusių puodų šukių — tai “pi
nigai”. Taip pasipuošę eina pas 
kaimynus bergždynėlių pirkti, 
tai kaimynų jaunų mergelių 
įvairiais juokais linksminti. 
(Šaukėnai, ŪkPt 1934 nr. 6).

3. Užgavėnių dieną iš pat ry
to jaunimas nusidažo anglimis 
veidus arba užsideda įvairias 
kaukes ir apsirengia kuo papras
čiausiais, suplyšusiais drabu
žiais. Vyrai apsivelka moteriš
kus drabužius, o mergaitės;ap
simauna vyriškas kelnes, Užsi
deda barzdotas kaukes. Taip ap
sirengę užgavėnininkai eina p*r 
kaimyninius kaimus. Ji'e aplan
ko kiekvieną ūkininką., “Užga
vėnių ubagai” — jie čia taip va 
dinami. (šiaurės Lietuva, LtAd 
1940 nr. 61).

4. Persirėdo žydu, čigonu, vel
niu, kažin kuo, kas kaip įmano,

I pasigamina lervas, kaukes. Su
sėję.} kurią nors gryčią juokau- 

! ja, kaip mokėdami. Juos vaišina 
alumi, degtine, o labiausiai mė
sa. (Pašušvys, Katkus 167).

5. Liečyną vieni vasarą pasi
daro iš medžio žievės, iškirpda- 
mi nosiai, burnos angai ir akims 
skylutes, paskui priklijuodami 
barzdą iš kūtkailio (avies kai
lio), kiti (daro visą) iš kūtkai
lio, iškirpę nosiai, burnai ir 
akims skyles, išskutę veidą, kad 
nebūtų jau toks apžėlęs, treti 
vakarojimo metu iškala, išdro
žia iš medžio (kaukę),-ūsus’ ir 
barzdą priklijuoja iš linų ;arba 
kailio. Nosis nudažoma; raudo
nai, po nosies ant siūlo", pasi'eją- 
mas mažas burbuliukas’tai 
smurgas. (Žemaitija. GtKr ' nr, 
29, p. 138). \

6. Kretingsodės/Genčių. įr.kitų 
tos apylinkės ka’irųų . bernai' -ir 
pusberniai Užgavėnių.- dieną,

(Nukelta į šeštą puslapi)

'autinės prąsmės slapyvardis 
— Vaidylos Ainis tetiko tik 
jam; bet svarbiausia lai, kad 
Janonį savo šventuoju jau yra 
pasirinkę, (ir be Jašinsko su
tikimo!) Lietuves okupantai 
balševikai, apie .ką Br. Kvik
lio veikale MŪSŲ LIETUVA, 
III t., 38*2 psl. skaitome: “Vir- 

tiktai j kalio apylinkės gyventojai, 
atėmus >š jų žemes, suvaryti į 

ir tariamoji Juliaus -Janonio vardo kolcho- 
analfabetiniai' zą, kuriam 1965 m. vadovavo 

rusas Parfenovas.”
Be abejo, dabartiniai Lie

tuvos okupantai bolševikai tu
ri ir daugiau panašių vergyk- 
lų, o gal ir psichiatrinių (ku-' 
rias DP spauda vadina ligoni
nėmis), pavadintų Juliaus Ja-< 
nonio vardu. Bet dėl to Jašins
kas su bolševikais nesiginči
ja: tiek dar jis nuvokia, kad 
savo svoriu bolševikams jis 

musė 
ant jaučio rago; bet jeigu ka-

traliuojami sveiku protų (ak- tik tiek tereiškia, kiek 
cioma). J šią kategoriją įeina Į - - .-
ir idėjiniai fanatikai, turintie- J da šiapus Atlahto tokių rau- 

Į donų jaučių legionai pradėtų 
J atominiais noragais dango

raižius šokdinti, tai jis pirmas 
suriktų: ..“ir mes arėm!”

Tai toks Jurgis Jašinskas, 
kurio jau nėra — rytoj jis su
sitiks su -savo šventuoju Ju-; 
lium Janonių, kuriam galės iš? 
duoti ne tik mane, bet ir kitus, 
dar likusius lietuvių tautos -pa
triotus.

Vaidilos Ainis II 
1

P. S. Abi pusės laisvai išdės
tė savo argumentus. Ginčas 
baigtas. A7. Red.

cioma). Į šįą kategoriją įeina

ji savo šventuosius, už ku
riuos jie guldo savo galvas, 
kaip Jašinskas už a .a, Janonį, 
kurio net turėto slapyvardžio 
paminėjimas — baisus nusi
kaltimas, fanatiką vedantis iš 
proto, hisferiškai šaukiantisi 
beveik visų mūsų raštijos va
dovaujančių veiksnių pabaL 
bos. Tai yra kažkas tragiškai 
baisaus, kas būtų nelengva iš
aiškinti ir geriems specialis
tams psichiatrams* nes jie tu
rėtų šį pacientą, neprikl. Lie
tuvos laikais baigusį Karo 
M lą, mokytojavusį Kūno Kul
tūros Rūmuose už, jo žodžiais 
tariant smetoninės valdžios at- 
lyginimą, o čia — JAV — liet.

50 metų studijavęs, kaip

V Y

e

t k

%?

- , i
i ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygų, 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.
T

1

Kaina $25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir ‘mokA? 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S tanios. 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio,. V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varna 
kūrybos paveikslais. 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 |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• L1K1U V IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai | vokiečių kalbj. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

'• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaltės ital- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik ^3. j

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, /. Valaičla 
vertimai. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių." Kaina

Knygoa gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago,

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, October 2?,-1931
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Aiškėja naujos nesantaikos
Vytauto Kutkaus vadovaujamos JAV Lietuvių Bend

ruomenės taryba posėdžiavo šių metų spalio 24 ir 25 die
nomis, praeitą šeštadieni ir sekmadienį, bet iki šio meto 
dar nepaskelbti patys svarbiausieji Bostone susirinkusių 
žmonių svarstyti klausimai.

Šiandien jau ketvirtadienis, spalio 29-oji, bet iki šio 
meto LB krašto valdyba neparuošė jokio pranešimo apie 
Bostone vykusį susirinkimą. Vytautas Kutkus, Bendruo
menes pirmininkas, yra gana apdairus. Pavarčius jo pra
nešimus, nustebina kiekvieną, kaip jis pajėgia.tiek daugi 
padaryti. Jis prisimena kiekvieną savo žingsnį, kurį žen-| 
gia Bendruomenės reikalu. Jis net nuvažiuoja į Chicagą, 
Floridą ir New Yorką kalbai pasakyti, kai žymesnis lie
tuvis miršta. Jeigu jis Bendruomenei ir nepriklausė, tai 
mirusį jis paskelbia Bendruomenės nariu ir jį gražiai 
pamini. Kutkus labai gerai žinojo Bostone sušauktos ta
rybos svarbą. Jis iš anksto paruošė tarybos nariams pra
nešimą apie savo, paties atliktus darbus. Jis žinojo, kao1 
Bostone laikas bus labai trumpas ir jis negalės visų klau
simų išaiškinti, tai prašė visus tarybos narius, kad jie 
bent patys perskaitytų ir žinotų, kas tarybos posėdyje 
turėjo būti žinoma, nors laikas ir neleido visų smulkmenų 
suvažiavusiems papasakoti.

Kutkus, Gečys, Juodelis, Juodvalkis aiškino suvažia
vusiems svarbiausius šių metų LB atlkitus didelius dar
bus, bet tarybos nariai nekreipė reikalingo dėmesio i di
delius darbus. Jų dėmesys užkliuvo už visai mažiuko dar
belio, i kurį, rodos, dirbant didelius darbus, nevertėjo ir 
dėmesio kreipti. Bet taip nebuvo. Tarybos nariai norėjo 
vis daugiau ir daugiau patirti apie mažąjį darbą ir ne
leido “didelių dalykų” tinkamai išaiškinti ir apsvarstyti.

Bostonan suvažiavusių žmonių pasitarimai ėjo sklan
džiai, kol vienas atstovas paklausė, kaip kilo mintis 
steigti Los Angeles Informacijos centrą. Jis kilo tais lai
kais, kai labai mažas žmonių skaičius žinojo apie di
džiuosius planus. Jie užkliuvo už Marijonos Kižytės, kuri 
sėkmnigai vadovavo Amerikos Lietuvių Informacijos 
centrui. Jeigu Kižytė būtų sutikusi tą centrą padaryti 
visų lietuvių informacijos centru, tai viskas būtų pačioje

Lietuvos pajūrys (J. Laurinavičiaus drožinys)

pradžioje kitaip pakrypę. Atrodė, kad Kižytė būtų lyg 
ir sutikusi, bet K. Jurgėla nesutiko leisti Jai sutikti. Pasi
rodo, kad Jurgėla buvo ne vienas. Už jo pečių stovėjo vie
nas kitas senis, nesikišąs i informacijos reikalus, bet būtų 
labai pasipriešinęs, jeigu sena Amerikos lietuvių įstaiga 
būtų atiduota pretenduojantiems į-naujus valdytojus.

Kai nieko iš tų planų neišėjo, tai nutarta suorgani
zuoti Baltic American Freedom League. Atsirado ir šios 
PabaltieČių Lygos vadovas, savo laikų mokęs jaunus lie
tuvius tapti lakūnais ir mėtyti atsjšaukymus nuo Sovie
tų laivų dar nešokusiems lietuviams jūreiviams. Lakūnų 
mokyklos organizatorius, sudaręs didelę demonstraciją 
New Yorko didelėje aikštėje ir pasirinkus aukų '“Lietu
vai laisvinti”, išmoko, kaip galima --lengvai' iš lietuvių 
surinkti pinigų ir panaudoti juos saviems tikslams. Jis 
užmiršo vieną dalyką,' būtent: geraširdžius lietuvius' gali
ma vieną kartą apgauti, bet negalima jų visą laiką ap
gaudinėti.

Aukų rinkėjas, įsitiKinęs, kad jis pats lietuvių laisvės 
byloj nieko nepajėgs padaryti, pradėjo ieškoti užsienie
čių, kurie apie lietuvių tautos kovas tiek' težinojo, kiek 
jis pats. Po to nutarė ieškoti nusivylusių ir savimi nepasi
tikinčių lieteuvių. Kalifornijoje buvo. Kūjeliai su. visa 
savo judria šeima ir keliais draugais. Jie buvo suorga
nizavę ir paleidę tiek daug komitetų ir priėmę, tiek daug 
įvairių rezoliucijų, kad ir suskaičiuoti nebegalėjo. Jie įsi
tikino, kad jie patys negali daugiau padaryti, todėl juos 
labai lengvai tas aukų rinkėjas galėjo įtikinti, kad sam
dytų Amerikos biznierius tam darbui, kurio patys ne
pajėgė atlikti.

Baltų Lyga nuvedė prie Hannafordo bendrovės,

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
-Tęsinys)

Anglija — kryžkelėj: pasilikti 
-pou OogtsiA uou ĮįauiEyi srų!H 

1 -sns efpjrd <mh»q aud uis 
jk 'Afųjed h.iuiaipeJ) nCaiAp aut! 
ginklavimo. Jų lyderis buvo Mas 
kvoj. tarėsi su Brežnevu ir giria
si pralaužęs ledus susitarimui. 
Siūlu nepriimti amerikiečių gin- 
k'u. pašalinti amerikiečių įgulas 

Į š Didžiosios Britanijos.
Lie uva esąs vienintelis kraš

tas kuris nežino savo rubežių. 
Lenkai taikstosi į Karaliaučiaus 
sritį, o gal ir dar daugiau. Šiuo 
“netju iie turi stiprią padėtį tarp
tautinei politikoj. Sienų klausi
mu reikia būti pasiruošiusiems 
ir laikas s ipriau pasisakyti- 
Komp^niįa pradėti vesti pusiau 
orivneia inieiatvva — straipsniais 
^paudo'e. radijo programinis, 
minėjimais etc.

Sienų komisijos vardu prane
šimą padarė komisijos sekreto
rius. A. Regis. Po Mažosios Lietu 
ms Rez’stencinio Sąjūdžio suva
žiavimo komisija turėjo posėdį 
oilnu sąstatu, dalyvaujant dr. M. 
Brakui ir dr. J. Stiliriųi. Kalbė
tasi plačiai. P. Regis paminėjo 
Prūsu vokiečiu pastangas Vaka
rų Vokietijoj. Neseniai buvo su 
rengta paroda Muenchene. Šiai 
parodai puikiai pavykus — ren
giama kita vakarų. Berlyne, ku
rios paruošimui skiriama kelio
lika milijonų dolerių, A. Regis 
šdalijo tarybos nariams iškarpą 
iš gudų tremtinių spaudos, kur 
skelbiama, kad rusai tik politi
niais motyvais pavadinę juos bai 
^arusiais, o jų tikrasis vardas 
“Litva’’. Gi istoriniai žemaičiai 
dabar sa-vinasi gudų tikrąjį , var

dą ir istoriją.
Politinės ir Teisių Komisijcb 

oranešimą padarė komisijos pir
mininkas J. Jurkūnas. Jau yra 
’■udarytąs veiklos plano projek
tas. Veikla turėtų vystytis ketu
riomis šakomis:

Veikla Lietuviškams sekto
riuje, Veiklą užsienio sekto
riuje, Jaunimo politinis auklė
jimas ir jo įtraukimas j politi
nę veik’ą, Santykiai su paverg 
tu kra.;itu-
P. Ju "kūnas paaiškino, kad 

veikla lietuvių sektoriuje apim
tu plaVsnės visuomenės užan- 
??.žavin ą paskaitomis, konferen- 

nunešimais, spauda. Stu 
Arina*! VLIKo prigimtį, esmę, 
ipalįoj:(nus, kompetenciją, dar
bus P *. t,. Tr”"n organizacinius 
-•"ntvkius s'udijuoti šaltai, pras
mingai ir padaryti rekomendaci- 

••’s dr-merniai veiklai. Ši sritis 
apimti' ir diplomatiniu -pozicijų 
stiprinimą ir atstatymą kur rei
kia T?ri)tautirėi p'otmėj pasti- 
0-in‘i :nformaciią, dalyvauti tar- 
otąu'inė''e konferencijose ir ne 
"rięn tik oolitinėse. Kokiu būdu 
r>e’”ą loti Lietuvos bylą tiems 
krąš'ams kur nėra lietuvių? Lei- 

j diniu reikalingumas jaunimui. 
' Apie VMKą turėtų būti paaiški- 
į nan-a suprantama kalba katekiz

mo forma. Organizuoto ir neor- 
ganizuoto jaunimo įtraukimas. 
Jaunimo dalyvavimas tarptauti
niuose ir kultūriniuose bei kon
fesiniuose susibūrimuose.

Santykiai su kraštu apimtų 
pa vergtos Lietuvos spaudos se
kimą. Daugiau domėtis ką kalba 

■ pogrindis ir disidentai. Stipres- 
t'nė antikomunistinė akcija.

kuri už kelis -tūkstančius dolerių suorganizavo vienos 
valandos demonstraciją Skuodžiui išlaisvinti.

Paminėjus Hannafordo vardą, suvažiavusių tarybos, 
narių-tarpe kilo didžiausia maišatis, Jeigu Kutkus būtų 
žinojęs, tai Hannafordo klausimo būtų neleidęs kelti 
pasitarime. Hannąfordas sukėlė tokias aistras, kurias 
savo laiku sukėlė ‘‘balsavimas paštu” Cicero ir Chicagos 
Bendruomenės “rinkimų” metu. Vieni tvirtino-, kad Viena 
Hannafordo tarnautoja per savaitę Skuodžio reikalui 
daugiau padarė, negu visi Amerikos lietuviai. Kiti tvir
tino, kad ji kelis tūkstančius dolerių į savo kišenę įsidėjo, 
bet Skuodžio reikalo pirmyn nepastūmėjo. Skuodis ne 
Kudirka. Hannafordas iie ALTas. ALTas Kudirką iš
laisvino, prezidentas Fordas parašė Brežnevui asmenišką 
laišką ir pareikalavo išleisti Nixono per klaidą atiduotą 
Amerikos pilietį.. Amerikiečiai Skuodžio rusanas neati
davė. Prezidentas Reaganas Brežnevui laiško nerašys, 
nes žino, kad Brežnevas dabartiniu metu jo nepaklausys.

Kaip “balsavimas paštu” privedė prie Bendruomenės 
skilimo, taip Hannafordas gali privesti prie dar dides
nio skilimo.

Bostone sukeltų nuotaikų negalima buvo apmalšinti, 
užtat ir buvo paleista fotografija, parodanti ne veiklą, 
bet skirtų komitetų pirmininkų veidus.

Komisijos planas buvo palan
kiai sutiktas, P. Jurkūnas papra
šytas kad komisija eitų prie to- 
linpesnio apipavidalinimo, steig
ti komisijas ir pakomisijas toli
mesnėms studijoms ir vykdy
mui. VLIKo seimui lapkričio 7-8 
d- bus rekomenduojama, kad į 
Statuto pristatymo komisiją bū
tų paskirtas p- Jurkūnas, kuris 
pateiktų statuto projektą, kaip 

' jis buvo priimtas Tarybos, atsiž
velgiant į paskutiniu metu gau
tas pastabas ir rekomendacijas. 
Lietuvos teritorijos problemoms 
propaguoti pavesta Mažosios Lie
tuvos ezistenciniam Sąjūdžiui ir 
Rytų Lietuvos Rezistenciniam 
•Sąjūdžiui.

Sudaryta VLIKo Tarybos Kon 
tro'ės Komisija, kuri dar prieš 
seimą patikrins valdybos bylas 
ir atskaitomybe. į komisiją iš
rinkti B. BieHukas ir T. Blins- 
trubas. Trečias narys bus kop- 
tuojamas iš Washingtone gyve- 
rtančių lietuvių.

Po visų pranešimų sekė gyvos 
ir prasmingos diskusijos. Prie 
prasmingų diskusijų daug prisi
dėjo svečias iš Europos dr. S. 
Kuzminskas. Jo pažintys Euro
poje ir nuolatinis sekimas įvy
kių daug prisidėjo prie diskusi
jų sėkmingumo.

V. Naudžius įteikė visoms 
Taryboj dalyvaujančioms gru
pėms Lietuvių Fronto Bičiulių 
“atsiribojimą” nuo VLIKo pas
kelbto pareiškimo spaudoje sam
dytos. talkos laisvinimo . klausi
mu. Kadangi laiškai adresuoti 
atskirom grupėms, bet ne pačiai 
tarybai, tarybos nariai perduos 
laiškus savo vadovybėms. Ponui 
Naudžiui pageidaujant buvo su
tikta LFB- “atsiribojimų . paimti 
dėmesin ir prijungi, prie dienos 
proiokdlc(.!. JžG •

Nuo šios dienos pirmininkavi
mą Tarybai perima G. Lazaus
kas — Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų- Sąjungą. Sekretoriaus 
Lietuvių Vienybės Sąjūdžio ats
tovas- , .

(Iš LKDS Biuletenio)

MIRĖ RAŠYTOJA 
ARIEL DURANTE

LOS ANGELES, Calif; — Pir
madienį mira rašytoja Ariel Du
rante, sulaukusi 83 metų am
žiaus. Ji buvo laimėjusi Pulit
zer premiją, bet vėliau pagar
sėję! kartu su savu vyru Will 
Durante, kai jiedu parašė “Civi
lizacijos. istorija”, dar ir dabar 
skaitomą, populiarią knygą.

Josios vyras yra 96 metų am
žiaus, guli ligoninėje ir negali 
pajudėti. Jis negalės ir savo 
žmonos laidotuvėsa dalyvauti.

Ariel vasario mėnesį gavo šir
dies priepuolį, šiaip taip iš jo 
buvo atsigavusi, bet gavo ant
rąjį širdies smūgį, kuris jai už
darė akis amžinai.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tę^invsl

f) Pradedamose mokyklose lietuvių vaikai 
turi būti mokomi visų dalykų lietuviškai. Šių mo
kyklų mokintojai privalo būti lietuvių renkami ir 
turi būti lietuviai (v. b-Red.).

g) Prie kiekvieno valsčiaus, arba gminos, tu
ri būti leista įkurti lietuviškus knygynus.

h) Įvesti išguldinėjimą lietuviškos kalbos vi
dutinėse Lietuvos mokyklose, taip pat Vilniaus ir 
Seinų seminarijose.

i) Leisti kiekvienai ypatai arba draugystei 
lietuviškai išguldoma ir kurioms būtų duotos tos 
pačios tiesos, kaip ir valdžios to paties laipsnio 
mokykloms.

k) Sugrąžinti Lietuvai Vilniaus universite
tą, kame tarp kitų katedrų būtų ir lietuviškos 
kalbos, istorijos ir literatūros.

3) Sulyg žmonių valdymo
Prisilaikydami to pamatinio principo, jog 

žmones privalo patys save valdyti, o nebūtų val
iom i s J’inų jiems pristatytų viršininkų, mes 
reikalaujame įvedimu principo savivaldystės pla- 
'iausioj reikšmei, kaip atskiriems miestams, so
džių val-čiam* G minoms), taip pat lygiai visam 

mūsų kraštui.
Minėdami tai, reikalaujame:
a) Idant valdžia pašalintų visus varžomuo

sius įstatymus, Lietuvai paskirtus, kurie šian
dien neleidžia lietuviams katalikams užimti vie
tas, kaip antai: administracijoj, suduose, ant ge
ležinkelių ir kitose vyresnybės arba draugijos 
įstaigose.

Pasarga. Vietų žandarų, policijos tarnų 
ir kitų, kurių rūpestis yra nutautinimas ir poli
tiškas apkvailinimas, neprivalo lietuviai užimti.

b) idant visos vietos, kaip seniūnų (staros- 
tų), vaitų, sudžių, raštininkų, mokyklų mokin
tojų būtų renkamos ir jas užimtų lietuviai;

c) idant pavietų viršininkai nesikištų į vals
čiaus reikalus užtvirtinime, rinkime, išskirstyme 
mokesčių ir t.t.

d) idant sociečiai būtų sulyginti tiesomis 
su kitais valstybės luomais ir vietoj dabarties 
valsčiaus būtų įvestas visuluominis valsčius.

e) Kadangi bendri mūsų krašto reikalai val
džios tuo tarpu tėra aprūpinami vien puikinei 
reikšmėj, ką parodo mūsų generalgubernatorių 
veiklumas, tai vietoj jų turėtų būti Lietuvoj įves
tas visuluominis seimas, kuriame išrinkti žmo
nių pasiuntiniai spręstų apie šiuos mūsų krašto 
reikalus: v *,

1. aprūpinimas visų Lietuvos ekonomiškų rei
kalų,

2. aprūpinimas žmonių apšvietimo,

3. aprūpinimas žmonių gydymo ir higienos 
užlaikymo,

4. paskyrimas mokesčių ir jų išskirstymas 
sulyg kiekvieno turtingumo,

5. ir visi krašto reikalai, kurie tik bus leisti 
apsvarstymui.

• . > 4. Sulyg parapijų sutvarkymo
Pripratinimui žmonių prie to, jog jie priva

lo patys save valdyti ir išvengimui ekonomiškuo
se parapijų reikaluose galimų skriaudų, dabar
ties rėdymui esant, LDP, nesikišdama į tikėjimo 
dalykus^ laiko per reikalingą daiktą laikytis šiuose 
atvejuose šitokios tvarkos:

* a) Visos parapijos turtas priguli nuo pačių 
parapijonų, kurie privalo išrinkti prižiūrėjimui 
jo bažnytinius komitetus arba sindikus. Šio ko
miteto nariai išduoda atskaitą iš įėigų ir išlaidų 
parapijonų sueigai.

b) Visas svarbiausias išlaidas, kaip antai: sta- 
taht, atnaujinant ir taisant bažnyčias, kleboni
jai; kapinius, špitoles ir t.t. komitetai atlieka pa
gal padarytą parapijonų sueigos nusprendimą.

c) Visas pelnas už bažnytinį patarnavimą, 
aukos ir užrašai turi būti įtraukti į parapijos iž
dą, kuris pasilieka komiteto priežiūroj.
* ' d) Visi bažnyčios tarnai turi būti parapijos 
komiteto samdomi, kuris išmoka jiems ir algas, 
as pats komitetos išmoka algas ir kunigams.

5. Sulyg įvairių luomų prilaikymo.

a) Atsimindami tai, jog atskirų luomų rei
kalai ne tik nesutinka, bet dažniausiai vieni ki
tiems prieštarauja, mes neužsiimame ypatingu

' prilaikymu kokio-nors vieno luomo reikalų, bet 
stengiamės aprūpinti visų jų bendrus reikalus, 
tai yra jų tautiškai-politiškus reikalavimus. Vie
nok, matydami vargingą ir skurdų mūsų visuo
menės nuslėgtųjų gaivalų gyvenimą, , ar tai su- 
lyg jų padėjimo, ar beturtystės ar tamsumo, dau
giausia rūpinsimės jų būvio pagerinimu, kadan- 

‘ gi be tokio pagerinimo vargu būtų reikalauti iš 
jų tautiškai-politiškų reikalų, Todėl Į pirmą šių 
rūpesčių eilę LDP paskiria- aprūpinimą, page
rinimą būvio miestų ir kaimų darbininkų, smulk- 
žemių ir bežemių ūkininkų, sodiečių, smulkių 

j amatininkų ir pramonininkų, šių luomų sąmo
nė sulig skelbiamojo partijos tikslo yra tvirčiau
siu ramsčiu įkūnijimui jos užmanymų.

b) O apie miesto ir kaimų darbininkų padė
jimą kalbant, LDPartija atranda reikalingu
daiktu platinti tarp jų luomini ir politišką susi
pratimą palikdama jiems laisvę tvertis organi
zacijas, kokias jie atras tam tikslui per reika
lingas. •

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI “NAUJIENOS0

4 — Naujienos. Chicago. 111. Trursday, Oct. 29, ID81



H. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI

112 inodernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai - atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Nauj’ienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608
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CHARLES STASUKAITIS

OR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJO IR CHIRURGAS 

c«nmvfUT^ riJUNkw 
mWcUcIrm rektorius

VAjLULNDUb: >■ darbo dienomis ir

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West M3rd Štre«t

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLE CKAS
WTO^ETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71«t St. Tel. 737-5149

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SE1B UTIS 
INKSTŲ, rUSLEŠ IR 

PROSTATOS CHIRURG-.Ja 
^6 WlBST «3rd IsTRWT 

Vžūiadife; >ntt*xL 1=4 popiet,

I L OKI D A
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

0025 CENTRAL AVĖ. 
bl. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

FĖkkltAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
XEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles,

R. SEKENAx let 925-8063

MOVING
Apdrtusli* perkraustyma* 

iš Įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 3765996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iElMOS VALANDOS 

Visos programos ii W0PA, 
IWkiLAM. '

Lroftirtę kfedieh nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30

dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vadėje — Aldona Daukuą 
F HEmlock 4-2413

^159 So.‘MapleWood avė.
CHICAGO, IL W629 .

^Lietuvos Ardai”
KAZĖ BRAZDlIONYTt 

PiW<rrw» v4d*įa
I

Kasdien nux> pirmadienio iki penk-
fečffetrtb vaL vakaro-

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 145d AM.

-St -Petersburg, Fhr, 12:30 vaL p j>- į 
ii WTIS stoties, 1110 AM banga.

$646 W. 7Lst Street

X CWcigo, filinots 60629
WĮf.$7Š^374

PATS SRMSYfc ffc KI
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
UffiNRmi *NXUJfENOS*

NUŽYDĖJO

Jau mano sapno nelydėsi 
Ir neprikelsi man dienos; 
Alyvų mėlynam pavėsy 
Neliko žodžių nei dainos.

Neapkabins abiejų vėjas, 
Laukais ir pievom nelydės; 
Mūsų meilė ne gaisru praėjo, 
Tik nužydėjo kaip gėlė.

Ir ten, kur debesis lydėjom, 
Žibuoklė^ Skynėm ar žvaigždes, 
Nepasitiks jau niekas vėjo, 
Nei žodžių, nei pėdų neras.

Gražina Tulauskaitė

• šalčiausia vieta žemes pa
viržiuje yra Verchojansk srity.
Sibire: 94 laipsniai žemiau nulio.

KNOW YOUR HEART

o***

HELP HOUR HEART FUND

m. dirbo Palangos ir Kretih- 
goS hnntlnėse. Po "karo gyve
no LūebėėVe. Nuo 1946 f6etų; 
buvo Mažosios Lietuvos tary. 
Bos fnarys, Yfūd T95Ž iii. Mažo
sios Lietuvos Tėvynės mylėtojų 
draugijos pirmininkas, nuo

m<>-

Juo 
dukte-

JUOZUI SKORUBSKUI

mirus,

jo žmonai Birutei, dukrai Rimai bei žentui Algiui Tamo

šiūnams ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą 

ir kartu liūdima

R, LB CICERO APYLINKĖS 
VALDYBA ir NARIAI

Covli-Ul SiRGEbUj

m i r U S,
jo Žriicftrai Vcft/tri, dtflcrai Juditai. šūrrtim.s — Xffrddui, 
Algiui, AWiftri fr jų artimiesiems re>Jkia?nc nticsirdžią 
užuojauta ir kartu Irū-diCne

ĖLENA ir JONAS PURTUUXl,

SOFIJA ir JOS’AS

DANUTĖ ir STASYS LIEPAI

*

Kanados kalvos fėkvaYelė)Murinas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

teL 226-1344

EUDEIK1S

1969 iii. — Mažosios Lietuvos 
tarybos pirmininkas. Rašė Ma
žosios Liėtavos lietuvių Kiik--- 
taSčifibse. L

Lako ^ihiūs AYnb tarnaująs 
kapit6n’ū liS lietuvi kuopoje 
ScwetzSrrgerie, duktė Su vyru 
ir dukra Luebecke ir sūnus su 
šeima Čikagoje.

A1 d-o n a URBONAIITĖ - 
SUBAčIE^Ė mirė š. m. birže
lio 2 1d. Palaidota birželio 25 
d. Kaiserlauterno kapinėse. 
Laidoj ano apeigas atliko, at
sisveikinimo pamokslą pasakė 
ir gedulingas šv. mišias auko 
jo -kum J.Dėdinas. Laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti kavu
tės ir užkandžių.

Velionė buvo gimusi 1921 m 
ruošėjo 26 d. Balbierišky, Ąla- 
rijanipoTės apškr. 1941 m. bal

tikio 
buvo

Vili n s E-NDRIK AITIS mi
rė 1981 m. ge^ūžės 12 ’d. Sehrelit) 
prieglaudoje Liuebėckė. Pa
laidotas gegužes 18 d. taihė pa 
čianre ticstamiesly Voryyėrk 
kapinėse. Ant karatė sfrdėta 
daug vainikų, tarp jų ir VLB 
Luebecko apylinkės. Buvo gi
męs 1890 gegužės 5 d. Stž^dš- 
kiuose, Kintų parap., Šilutės 
apskr. Mirė iškilmfr^ai at- 
švent’s 91-inąji gimlėlfiėhį.

Velionis buvo susipratęs lie
tuvis — tikras lietuvvbes šu- 
kapitonū ES lietuvių it’ėfopoje 
1923 m. buvo muitinės virši
ninkas Lauksargiuose, 1923 in, 
reikalų Vedėjas ir buhalteris 
prie Lietuvos vyriausybės įga
liotinio Klaipėdoje, o vėliau— 
vMsfĮ’binių pelkių valdytojas 
Šilutės apškr. 1939 metais ūžė. 
ffit's Klaipėdą včkiėčiamš, <per
sikėlė į LSefrivą. ir 1939 —19^0' Sė Balbieriškio žemės 

mokyklą ir iki 1941 rn. 
Balbieriškio suvienytų įmonių 

— kasininkė. Po 
kž’ro baigė Daržininkystės — 
xo‘d5hinkėš ’tėclrnikumą, tap
dama agronome. Nuo 1950 m. 

:dirbo UrūrliaVos rajono žemės 
ūkio skyriuje. 1960 m. su šei
ma repatrijavo į Vokietiją. 
1964 — 1968 m. gyveno Vasa
rio 16 gimnazijoje, kur v 
dirbo ūkvedžiu ,o dukros 
kėši. Vėliau įsigijo namus 
serslauterne ir kersikėlė 
gyventi. Liko našlys vyras 
zas ir dvi ištekėjusios 
rys— Aldona ir Loreta.

Vytautas PUNDZEVL 
čius, VLB Darmstadto apylin
kės vadovybės narys, mirė š. 
m. liepos 16 d.Darmstadto mic 
sto ligoninėje. .Palaidotas lie
pos 20 d. Darstadto Waldfried 
hof kapinėse. Laidojimo apei- ( Leitgiriuose, Šilutės apskr.Bai 
gas atliko ir atsisveikinimo! (Nukelta j šeštą purlapį;

POVILAS SIRGĖDAS
Cicero, Illinois

Stefanija, Ona ir 
su šeima.

1T21 S. 50th Avė., 
ai. ryto bus lydima?* 

nyčią, o po gedulingu

Mirė 1981 th. spalio 27 d. vakare, sulaukęs 70 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Palikd’Yrūliūdę: žmona Veronika, try's sunūs Alfredas, 
jo žmona Aldona, Rudolfas ir Juozas, duktė Judita Raziunas 
keturi anūkai ir'kiti gittriiiės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko motina Ona, seserys
Janina su šeimomis. Anglijoje liko brolis Feliksas

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje 
Cicero, III. Penktadienį, spalio 30 d., 9 
iš koplyčios į Sv. Antano parapijos baž 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. l'bvjJd' Sirgėdos giminės. draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnūs, duktė, anūkai, 
motina, seserys, brolis.

Laidotuvių direktorė Jean Vance. Tel. 652-5215

i
GAIDAS - DA1MID

«ENT*rwiA TR OTDtlAUSlA LAIDOJIMO (STAIGA

I

l

kalbą pasakė tėv. Alfonsas Ber 
natoms. ■ Atsisveikinimo žodi 
tarė ir 2040 ES kuopos vadas 
maj. Ėdv. Kasperavičius.

VelioYrfe buvo gihięs 1922 m. 
K^une. 1940 m. baigęs Kauno 
valst. gimnaziją, įstojo į Vy
tauto Didž. universiteto me- 
ėiemos fakultetą. Į Vokietiją 
atvyko 1944 m. Po karo tę
sė medicinos studijas Tuebin- 
geho universitete. Nepasisekus 
išlaikyti vatlysbinių egzaminų, 
1052 m. stojo i amerikiečių 
darbo kuopas (LS), kur pra
džioje dirbo kaip sanitaras, o 
vėliau perėjo Į raštinę. Ilgiau
siai išdirbo Darsmtadto(Gries
heim) 2040 LS kuopoje.

V. Pundzevičius paliko ver
tingų knygų(kurros perduotos 
Vįšarro 16 gimnazijos biblio
tekai.

Ė d u a r d a s EMERIS (Um- j 
mer) mirė š. m. liepos 15 d. 
Backnange. Palaidotas liepos 
18 d. to pat miesto YValdfried- 
hqf kapinėse. K

Buvo gimęs 1912 m. rugsęj’o 
23 d. Kamšių kaime, dešim
ties Vaikų 'Zuinioje. 19T6 ¥n. vi
sa Linerių šeima buvo rusų iš
vežta i Sibirą. Po karo grįžo 
į Kamšius. Buvo krosnininkas. 
1941 m. repatrijavo į Vokieti
ją ir buvo paimtas į kariuo
menę. Teko paragauti nelais
vės duonos. Antrą kartą repa
trijavęs į Vokietiją, jau po ka
ro susirado savo šeimą. Gyve
no ir dirbo Schlcswig-Holstei- 
ne, nuo 1954 m- — Backnaji- 
ge-

Henrikas ŠULCAS 
(Schultz) mirė 1981 m. liepos 
7 d. Hannovery. Palaidotas lie
pos 15 d. Behnder kapinėse. 
Buvo gimęs 1902 m. kovo 12 d.

W5-IY7 SO. HERMITAGE AVENUĖ 
TėL 927 1741 —1742

Telefonas 523-0440

AODEKNISKOS AlR-CONDFHONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
| fe į 1410 So. 50th Ave^ Cicero
* w Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

»
i VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650

TRIJU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

CkdcAgot

Lietuvių

Laidotuvių

AMhULANSO
S FATARNAV1MAS

OociBcijof

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

M54 So. HAJLSTED STREET TeL f Arda 7-1111

BUTKOS - VASAITIS
i Avė, ‘Cicero, HI. teL: OLyrnpic 2-1001

PETRAS BIELIŪNAS
-34.s so. California avė. Teu LAfayetu ,-3571

GEORGE F, RUDM1NAS |
3319 So. UTUAN1CA AVĖ. 1>1.: VArd« 7-T138 -1111
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STEPUI AS G LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

^4 WEST 691b STREET KEjrublir 71211
lf&28 sCnJlHVVEST &1GHWAI, Palo* Hill*, HL 274-4414

-



(Atkelta iš 3^io puslapio) 

tuoj po pusryčių, susibėga kur 
patogesnėje troboje ir ten pasi
ruošia Morės vežiojimo eisenai. ‘ 
Ateidamas kiekvienas pagal rei
kalą atsineša pasidirbęs tam tik
rus užgavėninius parėdinius 
drabužius, šarvus, kaukes, mu
zikes pabūklus, dirbinius gink
lus ir kita. Kiekvienas stengiasi 
apsirėdyti, kad atrodytų baises
nis ir juokingesnis. Veidus vi
suomet užsidengia baisiausi*.mis 
kaukėmis su didžiausiomis no- \ i 
s’mis ir ilgiausiomis barzdomis^ 
kitos net su ragais ir kasomis, 
kaip uodegomis. Apsirėdo ne- j 
žmoniškai. Apsivelka ilgavilniais 
išvirkščiais kailinius, apsisiauėia 
balte n is paklodėmis ar margo
mis gūniomis. Rankose nusitvė
rę ilgus pagaikščius, k Bergas, ■ 

kardus.

M rgas gnudo. “11, pon, ar gali 
hargždinikę pacipinėt?“ Pasi- . 
dirbdavo iš medžio licčyną. Pri- 
š iuša pad tiška ant nugaros, pa-; 
siima botagą. *1’lėles” renka iš 
barzdos ir kramto. — Padary*

Į tas r . klys: du vyrai pasilenkę ir 
* - » > *
1 g;a, šoka. Ateina malpa: išvirkš- Į 

ii kailiniai pririšti prie juos-
• mens; uždeda ant galvos rėrj,1 
; užvėrė a sijonuką ir suriša virš 
' galvcs. Per sijono praskiepą 
I (praierką) gali matyti. Ir turi 

buteliuką vandens: malpa šoka • 
t spjaudo vandeniu iš bute- ‘ 
liuko laisto. Ji moteriška, ji ne-j 
turi rankų, turi panikę, kuri ją ‘ 
veda. — Ateina pustelnikas: j 
baltais marškiniais apsirengęs,: 
miltais nusilepęs. Pasideda ant į 
žemės švęsto vandens bonkutę, ‘ 
krapylą pasideda. Ateina vel
nias: juodai apsirėdęs, suodimis 
nusimoliavojęs ir taukais apsi-' 

j trpęs. Įsikandi raudoną buroką
— tai jo liežuvis. Pustelnikas 
rengiasi gerti, velnias prisitaiko 
Jr atima, kaušą. Pustelnikas jį 
šventina krapylu, velnias bėga.
— Ateina gervė, ji turi geleži— 
nius čyptukus, iškanda molio 
kavalką iš pečiaus. — Padaro, 
Kctrę: ratas ant sieju prita’sy- * 
tas, ji turi spragilus, kai ratas: 
sukas, pragilai daužosi, “šven-; 
ta Ko’Lrvna kad ant rato suka,-

VOKIETIJOJE MIRUSIEJI

lama — Pardavimo! 
UAL ESTATE FOR SALI

. Namai, 2*m6— Pardavlo^ 
z RtAL f ST ATI FOR IĄL»

PASKOLOS PERKANT NAMUS,| DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS-

* t DŽi. VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: - ‘

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 WTCermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS rg
HAMŲ P1RKI/AAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

kursus: oro atšaldymo ir refri- 
geracijos I ir II kursai;2) elekt 
nmikas pagrindai; 3) namų 
šildymo sitemos pagrindai; 
4) motoristų informacijos kur 
sas — pažinkite savo automo
bilį, 5) mažų motorų taisy
mo kursas; 6) TV, sterio ir ra
dijo taisymų kursas. Registra
cija pradedama lapkričio 2—4 
d. Pamokų pradžia lapkričio 
dieną.

— Š.m. spalio mėn. 31 dieną 
Čikagos ramovėnams švenčiant 
organizacinės veiklos trisdešimt
metį, akademijos metu šaulių

botagus ar medinius 
(JnKr 1939 nr. 8).

7. Jaunimas Užgavėnių dienai 
pradeda ruoštis iš pat ryto, bi
tynas darosi medin s, kurios: 
stovi melai iš metų, bet neretai ' 
iškerpa ir iš (kailio. Bėdosi žy- i 
dais, čigonais vingriais (veng-' 
tais), ubagais, gervėmis, ožiais' 
ir kt. (Žagarė, LT A 1293 IJI).

8. Tik rasis Užgavėnių džiaugs-1 
mas prasidėdavo tik pritemus, j 
Tada kaimai atgvdavo. tikrosios’

. i
Užgavėnės prasidėdavo. Per kai- į 
mą, per visas pirkias, eidavo vi-’ tai jos ga!va ln-,ka”, — taip dai 
šokiausi žydai, žvėrys, baidyk-; nucja paiy(|Ovai. Vežimą Irau-' namuose, bus paminėta ir Lie- 
lės, ir kiekviena grupe su savoji 2rkly3. Vežioja Papelčiaustuvos Karo mokyklos 
išdaigomis. Viskam vadovaud a-j rylInetį Bernai gauna išgerti, ’kadro karininkų laidc's

j Sakoma: “Issiskleidusi, kaip l ž- metų sukaktis. Kvieičami visi
■ į gavėnių Kotrė’. (J. Andrulienė, šios laidos karininkai ramovėnų
.iš tžvenė.o, pasakojo Čikagoje šventėje ir savo sukaktuviu mi-

■ 1919 m. D į 29). I
1

Jonas Balvs Į* t A
(Lietuvių kalendorinės šventės) j ta apie okup. Lietuvą bus š. m.

vo senoji karta. Kartais nusisuk- j 
davo ir ikaimyninian kaiman. 
Visi dalyviai galų gale nusi- 
krauslydavo kaimo vakaruškos- 
na ir čia savo pramones parody
davo. Prieš pusiaunaktį baidyk
lės visus iš pasilinksminimo iš
gindavo. (Dusetų apyl. XX a.! 
1938 nr. 47).

9. Eina ubagai, žydai, net ant 
arklio joja, žydai neša negyvą 
varna ir kiša visoms mote
rims: pažiūrėkit, ar dės kiauši
nius. Pats atsako: “Rytoj dėjo, 
vakar dės” (atvirkščiai). Žydas 
giriasi: “Ii, aš esu bagots, kai 
šaukštą kots. Ui, aš turiu pin
kis valakus žiemės, unt visko 
apie kubilą” Jis prašo gaspadi- 
nės: “Ui, ponia, ar neturi bergž- 
dinikių (senmergių) parduot?*’

13-sios 
50-ties

(Atkelta iš 5-to psl.)

gęs Tauragės mokytojų semi. 
n a r i j ą, mokytoj a v o Gal n i uose, 
Tauragėj, Kintuose, Klaupu
siuose ir Paškimse. Po Klai
pėdos krašto prijungimo prie 
Vokietijos 1939 m., naciai iš
kėlė mokytojauti į Rytprūsius 
(Hochsee). 1942 m. paėi\r i 
kariuomenę. Po karo grįžęs iš 
nelaisvės, mokytojavo ir dirbo 
kaip tarnautojas įvairiuose vie 
tovėse Vak. Vokietijoje, Buvo 
vedęs, užaugino 6 vaikus.

Petras Viktoras KRYGĘ- 
RIS mirė 1981 m, birželio 28 
d. Ha m bu rg- A11 o n o j} Palaido
tas liepos 15 (L Diebsteig-Fried 
hof kapinėse. Buvo gimęs 1954 
d. rugpjūčio 6 d. Klaipėdoj.

Vok. L.B. Biuletenis

tadienį, lapk. 6, 7:30 vai. vak. 
Trečiadienį, lapkr. 4 d., pasta
tymas prasidės 1 vai. popiet ir 
ketvirtadienį, lapk. 5 d., — 6-tą 
vai. vakare.

Bilietų kaina: $3; senjorams 
$1.50 ir studentams $21 Bilietai 
gaunami universitete^Michigan 
Ave., Information Desk in Lob-

HSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA '

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
T ” INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave.—778-2233

Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me
dinis, tik $38,500.

Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū
rinis.

by, Theatre Box Office. Užsa- Ten pat - 4 butųjnūrinis/ 
kant paštu, čekius siųsti vardu Brighton Parke 2 butų mūrinis.

i -----

.— Lietuviu Mokytojų S-gos'. 
pirm .Magd. šulienė įteikė; 
10 dol. auką “Naujienų para-! 
niai. Dėkojame.

— Daley kolegijoje, 7500 So. 
Pulaski ruošia vyresnio am-į 

žiaus asmenims nemokamus j
L —------- ------------- į ■ ■ r

nėjime dalyvauti.

— Prof. dr. K. Eringio paskai-
XUlVlU>ą A 7 UI O o. AAA.

i spalio mėn. 30 d., penktadienį, 
17 vai. vak. Marquette Parko pa- 
į rapijos salėje, 6818 S. Washte
naw Ave. Vėliau atsakinės j 

i klausimus. Kviečiame visus da- 
į lyvaiiti. Įėjimas laisvas.

R.L.B. Marquette Parko 
apylinkės valdyba

g Žemė skrenda apie Saulę 
66,690 mylių greičiu, kelio il
gis — 584 mil. mylių.

VEIKALO “KISS ME, KATE 
PASTATYMAS

Veikalą stato' Roosevelto uni
versiteto teatras ir Chicagos 
Muzikos kolegijos Operos stu
dija.

Muzika ir lyrika — Cole Por
ter. -Autoriai — Sam ir Bella 
Spewak (kai kas paimta ir iš W. 
Šekspyro); vadovai — Yolanda 
Lyon ir CliffoTd Reims. Muzi
kos vadovas — Pier Calabria.

Pastatymas: penktadienį, spa
lio 30,,šeštadieni, sp*31 ir penk-

University Theatre, 430 South 
Michigan Ave., Chicago, Illinois 
.60605, įdedant ir sau adresuotą 
voką. Grupėms, nemažesnėms 
10 asmenų, duodama 2 bilietai 
dovanai. Norintiems dalyvauti 
grupėmis, lapkričio mėn. 4 d. 
pastatyme, asmens kaina 51-50, 
o vakariniuose pastatymuose — } 
spalio 30 ir 31 d., bei lapkričio 

ir 6 dienomis — 52.
Reikalui esant, kreipkitės į: 

Karen Marcus, 
2851 W. 38th Place, 
(Second Floor) 
Cricago, IL 60632 
vakarais — tel. 254-6598

5

PASITRAUKĖ SUOMIŲ PRE- 
ZIDENTAS KEKKONEN

Be to,- turime gerų rezidencijų 
pajaminių nuo 4 ligi 40 butų.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd StreetPirkite senoviškai

ir

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI ........ 

Turtu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, groh, ’ 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ayg.
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITI!
4645 So. ASHLAND AVI. <

Tel. 523-8775 4

LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

INSTANT 
CASH 

GOLD

£ OFF
MIX *n MATCH

, 14KTGOLD
/}. z. Neckchains 
į z and Bracelets

^Earrings, Charms,
Religious Medals

at 30 % SAVINGS

New or Used or pKįsį 
Old Broken Jewelry lyŽSj 

*&** /// Watches, Bracelets,
Pins, Rings, ‘įo—'— 

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat
Turn It Into CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank & Draw Interest.

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____________________________

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

Minkštais viršeliais, tik'__ ___________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTCRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

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

dedant SI persiuntimo išlaidoms. .1

$8.00

$4.00
53.00

$2.00

17ST 80. HALSTED ST., CHICAGO, IL S0808

■ : • —_______ _

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yrs seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemallnė ar- ! 

Caulx^cija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūriniu* darbus, gelbėti ir kitiems, kurie ruoi 
darbus dirba.

SLA —išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariamu

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugu g*l> 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

<LA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visoee lietuviu kolonijose. XreipkitAa 
1 flivo apylinkės SLA kuopu veikėjus Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti

Galite kreiptis tr tiesiai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Mew Yerk. N. Y. 10001 

M7 W. M. 
th. am m - tn a i

HELSINKIS.— Suomijos pre- 
sidentas Urbo Kekkonen, sulau
kės 81 metų amžiaus, pasiuntė 
premjerui laišką, kuriuo atsi
statydina iš savo pareigų. Pre
zidentas jau anksčiau norėjo 
pasitraukti, bet vis dar turėjo 
vilties pasitaisyti, tai lūkuriavo.

Sutriko prezidento kraujo 
apytaka. Gydytojai atidžiai sekė 
šį sutrikimą ir pranešė, kad yra 
galimybės pagerėti. Dabar pats 
prezidentas priėjo išvados, kad 
kraujo apytaka kenkia jo prota
vimui. Jis suprato, kad savo 
pareigų jis negalės daugiau tin
kamai atlikti, todėl ir atsista
tydino.

Manoma, kad prezidento pa
reigas laikinai eis premjeras 
Mauno Ko’vistJ, glaudus Kek
konen bendradarbis.

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

1 --------
j • 4 butų mūrinis, apie $9,000 
! nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

_ ____ k
3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

• Su 515,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 

j nes pardavėjas duoda paskolą 
‘ 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.

Pasaulio aukščiausi medžiai

Trys pasaulyje aukščiausi me
džiai yra Redwood National 
parke, kuris randasi šiaurinėje 
Kalifornijos dalyje, pagal Ra
mųjį vandenyną, šių raudo’nme- 
džių aukštis yra 367.7 pėdos, 
365.4 ir 364.5 pėdos aukščio.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

^Liucija1’ 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 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago. IL 60629.

• Senas pavirsta ir negirtas.

ENERGY 
WISE f

Buy a bar no largar ar 
wxa po^rarM than you 
MMd.

Dertb* t Bom LdmH

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brtngenyfcis
Pardavimai Ir Taisymas 
2646 Wait «*th Straat > 
Tai. REpubllc 7-1*41-

Siuntiniai į Lietutį/ 
ir kitus kraštus f t ; *• .

P/ NEDAS, 4059 : Archer Avenue, 
't 4- • A- -
Chlcigo, III. 60632. Tek Y A 7-5910

N»Ury PvWc
INCOME TAX SBRVIC1 A 

425? S. M>f>l«wood. Tel. 254-745R 
Teip pet daromi vertimai, pimlnly 
fikviotimal, * - -----------------rfimal, pildomi piiietybea pra- 

tymai ir kitokį blankai

HOMEOWNERS POLICY
F. Zspolis, A«ent

40642, . 424-4654
STy<e L-.rm ire ana Casualty 'ompa.u

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje,

žemės judėjimas

žemė aplink saulę apsisuka 
' per 365 dienas, 5 vai. 48" minu
tes ir 46 sekundes, žemė apsi
suka aplink savo ašį per 23 vai. 
ir 56 minutes, žemė keliauja ap
link saulę 66,700 mylių per va
landą greičiu. Žemė sukasi ap
link save 1,000' mylių per va
landą greičiu.

• Nešerti arkliai ir kieme 
suklups.

Advokatą*
' GINTARAS P. ČEPlNAfc
Darbo valandos: nuo ® vaL ryt* 

iki fl. tsI. vak. šeJtadianį nuo. 
9 vai- ryto iki 12 vaL d.

Ir pakai susitarimą.
Td 776-5162 art* 77S-51U 

1S4S West 63rd Street 
Chieaco. Ill- S062*

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

' ■ ■ 1 1 r .11 II ' "I II MU I M ■iw—
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