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STREIKO DIENU
. IRAKO KARIUOMENĖ SKELBIA 
f DIDELIUS LAIMĖJIMUS IRANE

BREŽNEVAS IŠVEŽĖ ŠVEICARIJON
55,000 SVARŲ AUKSO

MASKVA PATENKINO VISUS TARTU MIESTE 4 
STREIKAVUSIŲ DARBININKŲ REIKALAVIMUS

ESTAMS UZ
IRANE PANEIGĖ GANDUS APIE NAFTOS TRANSPORTŲ 

SULAIKYMĄ HORMUZO SĄSIAURIU
Irako kariuomenės vadovybės ---- ....

trečiadienį išleistame komuni- IZRAELIO AVIACIJA DAUŽĖ
PALESTINIEČIŲ BAZĘ

TEL AVIVAS. — Izraelio 
aviacija puolė palestiniečių par
tizanų apmokymo bazę Ain 
Dorfil, esančią'Libane, 8 mylios 
į pietus nuo Beiruto. Puolimo 
dviejose atakose dalyvavo 20 
Phantom naikintuvų - bombone
šių, kurie visi sugrįžo į savo 
bazes.

Izraelitų pranešime rašoma, 
, kad Am.Dorfil stovykla buvo
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kate skelbiamos didelės perga
lės Irano teritorijoje. Svarbiau
siu dalyku laikoma nutrauki
mas benizno į Iraną iš Chorram- 
šaro ir Abadano rafinerijų bei 
sandėlių. Minimi miestai yra 
aklinai atskirti nuo Irano, pa
imta teritorija yrą .Massachu
setts valstijos dydžio. Miestuose 
tebeveikia maži daliniaį iš Ira
no1 revoliucinės gvardijos narių. 
Jie neturi jokios strateginės nei 
karinės reikšmės, nes yra izo
liuoti-/ (naudojama apmokyti į Izraelį

Besitraukdama Irano kariuo- siunčiamiems teroristams. Iz- 
menė naikina tiltus. Ji nemano raelio premjeras Beginąs pa
per juos grįžti ar teikti pagalbą reiškė, kad tai buvo tik preven- 
likusiems užfrontėje daliniams, cinis puolimas,, tikslu sulaikyti 
Irako kariuomenė turi tinka- j palestiniečių teroristus nuo ata- 
mus technikos dalinius ir pon-jkų Izraelyje.
toninių, tiltų organizaciją. Di-j Libano kariuomenės praneši- 
,džiausios_ kovos dabar vyksta *

irakieičai per 60 mylių Basros 
dykumą tiesia greitkelį.
Vakariečių korespondentai ste

bėjo karo veiksmus iš salos, 
esančios Shaft al Arab vandens 
kelio rajone. Jie girdėjo paski
rus iraniečių šūvius Chbrram- 
šafo.mieste, 'taip pat Irakb ka
riuomenės minosvaidžiu dundė- 
jimą. ' Y

Diplomatiniame fronte paaiš
kėjo, kad Iranas sutiko derėtis 
šu Iraku dėl paliaubų ir dėl tai
kos Jungtinių Tautų siūlomomis 
sąlygomis, šiandien Irano ir 
Irako karo,, reikalus pradėjo 
svarstyti Jungtinių Tautų Sau
gumo taryba. Irano Valdžia tre
čiadienį įteikė Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretorių^" Kurt 
Waldheimui rištų,"'kad ji nesi
rengia'blokuoti naftos transpor
tus Hormuzo įlankoje.

LIBERALAI PRAŠO 
PADĖTI CARTERIUI

WASHINGTON, D.C. — šian
dien visiems aišku, kad nepri
klausomas kandidatas preziden
to pareigoms, buvęs respubliko
nas kongr. John Andersonas 
traukia liberalų balsus nuo 
prez. Carterio ir padeda respub
likonų kandidatui R. Reaganui.

Andersonas labai liberaliai 
nukalbėdavo ir patraukė tam 
tikrą liberalų skaičių savo pu
sėn.. Liberalai dabar įsitikino, 
kad jo rinkiminė kampanija tik 
Reaganui padeda, todėl jie pra
šo Andersoną pasitraukti iš rin
kiminės kampanijos ir leisti li
beralams balsudti už preziden
tą Carterį.

Hm XM-fcnf
KALEN DORELIS

pSlio 24: Nunilė, Antanas, 
GT\toda, VaĮuantas.

lė teka 7:13, leidžiasi 5:57.
Oras vėjuotas, šaltesnis; lis.

mu, laik^Duohmo.^uvo astuoni 
'palestiniečiai ir"' virš B0 buvo su-' 
žeista. PLO kdinunikafe rašo
ma, kad Izraelio lėktuvai bom-‘ 
bardavo Bourj ei Barajneh 
miestelio neturtingųjų kvartalų 
ir aplinkinius miesteliusž-Izrae- 
lio aviacijos priiiiešime ’^išęrhą,; 
ka d bombradavinio. vietose' 
dė priešlėktuviniai pabūklai.

į lumnisL 
Į reiškė į

TYRINĖJAMA BUVUSIO 
ŠNIPO VEIKLA

WASHINGTON, D.C. — Tei
singumo departamentas baigė 
buvusio CIĄ aukšto pareigūno 
David Barnett bylą. Šį penkta
dienį (šiandien) jo teismas už 
šnipinėjimą, prasidės Virginijos 
valstijoje. Spėjama, kad Barnett 
prisipažins kaltu ir prašys pasi
gailėjimo. Sakoma, kad jis pri
ėmė iš KGB apie $100,000.>.Ko- 
lumnistas Jo'hn Anderson pa

per televiziją, ’ kad Bar
nett prisipažino priėmęs 80,000 
dolerių, bet jis manė, kad savo 
legalią algą jis gauna iš rusų...

Senatorius Strom Thurmond 
pakaltino CIA vadovybę, kad ji 
apie metus laiko nutęsė David 
Barnett bylą.

— Irako karinė vadovybė pa
skelbė, kad jiems pavyko užimti 
6 provincijas Arabistano srityje.

Hua 
d i jo 
Mao

Guofzngas Pekine liu- 
Kinijos teismui, kaip 
Cetungo našlė pradėjo 

organizuoti perversmą pieš 
jo vadovautą vyriausybę.

Pas mus dar tęsiasi Bobų vasara, o Aliaskos kalnai jau balti. Vietomis dar ir ten pa
šildo' saulė, atleidžia sniegą ir užverčia kelius. ,,

AITelO-asis stivažiamas V iranas Svarstys ame-

Amerikos Lietuvių Tarybo’s 
40-asis suvažiavimas įvyko spa
lio 18 d. Lietuvių Tautiniuose 
Naroųose-'/Chicagoje. <

V-žŠuvažiavimą: atidarė pirm. dr. 
K. Šidlauskas, primindamas eilę 
ALTo pasiektų laimėjimų, pa- 
sidžjąu^damas, kad dar ir šia
me'suvažiavime dalyvauja kai 
kurie asmenys, kurie yra buvę 
pirmame: Pov. Dargią, S. Miku- 
žiūtė ir kt. ALTas tęs savo veik
lą ryžtingai, kaip anksčiau.

Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Prunskis, melsdamas, kad Dan
gus nušviestų mūsų protus ir 
mes įžvelgtume dabarties užda
vinius, — kad uždegtų mūsų šir
dis bendram darbui ir teiktų jė
gos. valiai įvykdyti tai, ko pa
vergta Lietuva iš mūsų laukia.

Į prezidiumą pakviesti: T. 
Blinstrubas, i P. Dargis, dr. L. 
Kriaučeliūnas, dr. VI. Šimaitis, 
dr. J? Valaitis, kun. A. Stašys.

Sekretoriatą sudarė V. Prane
vičius, St. Mankus, Ign. Andra- 
šiūnas.

Mandatų kom.: I. Blinstru- 
bienė, J. Skorubskas, T. Ku- 
zienė.

Rezoliucijų kom.: V. Jokūbai
tis ,dr. V. Šimaitis, T. 
bas, A. Sukauskas, F. 
V. Pautienis.

Blinstru- 
Masaitis,

Sveikinimai
Sveikino gsneralinė konsule

Juzė Daužvardienė, pabrėžda
ma, kad ALTas altiko milžiniš
kus darbus, siekė savo tikslo be 
nukrypimo. ALTas visada palai
kė ryšius su diplomatine tarny
ba. Sveikino diplomatinės tar- 
lybos vardu.

Dr. K. Bobelis, VLIKo pirmi
ninkas, pažymėjo, kad ALTas 
išvarė gilią vagą, visada bend
radarbiavo su VLIKu. Daugelis 
mes esame Amerikoje tik ALTo 
dėka. Sovietuose gali kilti spro
gimas, kuo mes ryškiau kelsi
me Sovietų skriaudas, tuo grei
čiau sprogimas ateis.

A. Juškevičius sveikino R. LB 
vardu. Tautinės Sąjungos svei; 
kinimą perdavė T. Blinstrubas.

V. Jokūbaitis sveikino Lietuvių 
Atgimimo S-gos ir Karių Ramo
vės vardu; J. Gaižutis — Vil
niaus Krašto Liet. S-gos vardu.

(ALTo Informacija)

VLIKO PIRMININKAS BELGI 
JOJE IR PRANCŪZIJOJE
Be pasimatymo su Europos 

Parlamento Krikščionių Demo
kratų grupės pirmininku dr. E. 
Klepsch Briuselyje, VLIKo pir
mininkas dr. K. Bobelis čia bu
vo priimtas rugsėjo 24 d. Bel
gijos užsienio reikalų ministeri
jos Rytų Europos skyriaus di1 
rektoriaus, kuriam įteiktas VLI
Ko memorandumas ryšium su 
artėjančia Madrido konferen
cija.

Paryžiuje VLIKo pirmininkas 
lankėsi spalio 2-5 dienomis, čia 
aplankė Lietuvos atstovą prof. 
J. Baltrušaitį, su kuriuo aptarė 
Lietuvos laisvės bylos proble
mas ir pasiinformavo apie Pran
cūzijos vyriausybės nusistatymą 
okupuotos Lietuvos atžvilgiu.

Būdamas Paryžiuje, VLIKo 
pirmininkas turėjo pasitarimą 
su prancūzų kalba Eltos redak
tore B. Venskuviene — lietuviš
kos informacijos prancūziškai 
kalbančiuose V. Europos kraš
tuose klausimais. Inž. A. Vens- 
kus, ELKDT pirmininkas, pain
formavo jį apie tarptautinių 
organizacijų veiklą ir jų svarbą 
Lietuvos laisvinimo darbe. VLI- 
ko pirmininko ir p. D. Bobelie- 
nės atvykimo į Paryžių proga 
B. ir A. Venskai suruošė priėmi
mą, kuriame dalyvavo įvairių 
tautų organizacijų lyderiai, su 
kuriais kalbėtasi Madrido kon
ferencijos klausimais.

Paryžiuje VLIKo pimininkas 
turėjo eilę kitų pasimatymų, 
kurių tarpe su Lietuvių Katali
kų Misijos direktorium kun. J. 
Petrošium. (Elta)

UGNIKALNIS UŽSIDĖJO
KEPURĘ

VANCOUVER, Wash. — šv.
Elenos ugnikalnis trečiadienio žiotis.

r * *

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no premjeras paneigė žinią, kad 
rfetolimoje .ateityje, bus paleisti 
52 suimti amerikiečiai. Prem
jeras Rajai tačiau tvirtina, kad 
jie nebus paleisti,, kol parla
mentas nepasisąkys. apie 'jų li
kimą. Parlamentas : susirenka 
sekmadienį, bet kad jis galėtų 
leisti amerikiečiams išvažiuoti 
namo, tai niekas,negalį tvirtinti; 
Yra visą eilė parlamento narių, 
norinčių ir tuo reikalu ‘ pasi
sakyti. ' L

Valdžio'ą pareigūnai tvirtina, 
kad prezidentas Carteris pri
ėmęs visas Irano vyriausybės są
lygas. Jis prižadėjo grąžinti Ira
no vyiausybei visus šacho išvež
tus Irano turtus, pręzįdentas 
Carteris prižadėjo 'atšaldyti 
Amerikos bankuose įšaldytus 
Irano piliečių pinigus ir bendro
vių vertybes...

Prezidentas prižadėjo tai pa
daryti, kai sulaikyti amerikie
čiai bus paleisti, tuo tarpu Ira
no vyriausybė nori, kad pirma 
būtų atiduoti Irano turtai, o tik
tai tada paleis suimtuosius. 
Irano prezidentas Bani Sadr siū
lo pirma paleisti suimtuosius, 
tai lengviau ir greičiau eis su
tvarkyti kitus reikalus.

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Tiktai trečiadienį Švediją pa
siekė žinia, kad tūkstantis estų, 
dirbančių naujai Tartu mieste 
rusų pastatytoje dirbtuvėje, pa- 
streikavo dvi dienas ir kad So
vietų valdžia patenkino visus. 
streikuojančių estų reikalavi
mus, kad tiktai greičiau būtų 
baigtas estų streikas ir niekas 
apie tai nežinotų.

Tartu .darbininkai buvo labai 
gerai informuoti, kas darėsi. 
Dancigo Lenino dirbtuvėse. Es
tai žinojo, kad Lenkijos darbi
ninkai išvertė iš komunistų 
partijos centro komiteto kėdės 
Edv. Giereką, jiems buvo pakel
ta alga, prižadėjo atvežti į Dan
cigo krautuves daugiau mėsos 
ir leista darbininkams organi
zuoti unijas be Maskvos agentų 
kontrolės. Estai tokių didelių 
reikalavimų nesirengė keltų bef 

. .jie buvo .pasiryžę^įšsjdęręjį, ke
lis kasdieninio gyvenimo reika 
lavimua. Estai pareikalavo di
desnio atlyginimo, kad galėtų 
kiekvieną dieną nusipirkti rei 
kalingo maisto ir mėsos.’ Rusai 
pradėjo ■, aiškinti Tartu / darbi 
nįnkąms; kad ne visuomet mė
sos pakankamai turi, tai jie to 
kiu paaiškinimu nepatikėjo. Jit 
atkirto, kad Tartu komunista: 
pri^na prie didesnių mėsos kie 
kiųį-tai mėsos privalo būti ir 
darbininkams. Estai rusams at 
kįrto, kad.darbininkai yra vals 
tyras pagrindas, todėl nėra pa 
grindo manyti, kad komunistą 
turi .teisę darbininkus skriausti 
Jeigu darbininkai yra visų mai > 
tintojai, tai negali jų skriausti 
JieĮtufi teisę į duoną ir mėsą 
Į,Tąrui atvykusieji komunistą 
praŠė'A'ieno dalyko: niekam ne 
skelbti, negarsinti apie darbi 
ninku reikalavimus ir streiką 
Streikuojantieji reikalavo ten 
kinti jų reikalavimus. O jei ne 
nori, kad apie Tartu streiką su 
žinotų, tai reikia greitai j 
baigti.

Rusai suprato, kad estai buvt 
labai gerai informuoti apie Dan 
cigo ir visos Lenkijos darbinin 
kų streiką. Jų reikalavimai bu 
vo panašūs į lenkų darbininki 
reikalavimus, bet estai reikalą 
vo didesnės algos, kad nebadau 
tų. Diskutuojant su komunis 
tais jie nieko nesakė apie lenki 
reikalaujamas laisvas 
klausomas unijas, bet 
lavo turėti galimybių 
ir apsirengti, kaip tai 
munistai.

* Sovietų valdžia įsakė paten 
kinti streikuojančių reikalavi 
mus, nieko neskelbti apie Tartu 
darbininkų laimėjimus ir atei 
tyje drąsiai ginti savo teisę. So
vietų spauda ir radijas api< 
Tartu darbininku streiką nieki 
nerašė ir nieko nepasakojo. Ži
nią švedams parvežė estų uos
tuose buvę švedų jūreiviai, ži
nia patikrinta iš kelių šaltinių.

CIURICHAS, Šveicarija. — 
Sovietų transporto lėktuvai 

atvažė į Šveicariją 55,000 svarų 
aukso lydinio ir dėpozitavo vie-

►

vakarą užsidėjo kepurę ir ap
rimo'. Ketvirtadienį pro ugnikal
nio viršūnę praskrido specialius 
(geologinius) prietaisus turįs 
lėktuvas ir padarė kelias ugni
kalnio žiočių nuotraukas. Gau
nasi įspūdis, kad ugnikalnis nu
tarė uždaryti savo žiotis ir ne
kelti į padanges dūmų, pelenų 
ir lavos.

Mokslininkai nustatė, kad ug
nikalnio paskutinė kepurė tre
čiadienį iškilo tiktai 155 pėdas 
aukštyn, o vėliau visų smarku
mu krito į pačias žiotis ir viską 
nutildė. Instrumentai rodo, kad 
(gilumoje dar vyksta judėjimas, 
garai ir lava stumdoma iš vie
nas vietos į kitą, bet tie garai 
jku nepajėgia prasiveržti pro

ir nepri 
jie reika 
pavalgyt 
daro ko

— —■ . —■; 1 — -i.

PARDUODAMAS 
LONDON TIMES

LONDON, Anglija.— 195 me
tus ėjęs The Times of London- 
parduodamas. Kartu su garsiu 
britų dienraščiu parduodamas ir 
The Sunday Times, kuris eina 
jau 158 metus.

Bendrovės vadovybė praneša, 
kad įvestos spaudos darbininkų 
unijos kelia nepapratai didelius 
konfliktus, su darbininkais ne
gali susitarti. Vadovybė bandė 
rasti bendrą kalbą įvairiomis 
priemonėmis, bet spaudo darbi
ninkų unijos ardo vadovybės 
vedamą darbą. Streikai ir pa
sunkėjusi padėtis neša didelius 
nuostolius.

Jeigu iki ateinančių metų ko
vo mėnesio vadovybė nepajėgs 
laikraščių parduoti, tada juos 
uždarys, hės laikraščiai nepajė
gia išsiversti.------ ----------- —

Tvirtinama, kad atsiradusi 
viena spaudos bendrovė, pasiū
liusi 95 milijonus dolerių už. abu 
didelio prestižo laikraščius.

— Pietų Korėjos gyventojai 
treėadienį referendumu patvir
tino naująją konstituciją ir su
teikė galią dabartiniam prezi
dentui Chun Doo Hwan valdyti 
kraštą iki 1988 metų. Balsavo 
92.3% visų gyventojų, teigia
mai pasisakė 54.4%, neigiamai 
— 6.09, o likusieji balsai pa
skelbti negaliojančiais.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
Europoje kainavo $6-15.

valdžia neatšauks savo 
iš Afganistano, visa So- 
Sąjunga liko be duonos.

tos bankuose. Sovietų valdžiai 
būtinai reikalingi doleriai. Do
leris reikalingas maistui, įvai
rioms medžiagoms ir elektrikos 
mašinoms pirkti. Prezidentui 
I. Carteriui atsisakius parduoti 
javus Sovietų valdžiai, kol So
vietų 
račių 
vietų
Prie sunkumų prisidėjo dar šių 
netų blogas derlius. Aukso un
cija Europos rinkoje buvo $660, 
i kai Šveicarijos bankus pasie
kė toks didelis aukso kiekis, tai 
uojau aukso uncija nukrito iki 
>45 dolerių.

Kartas nuo karto Sovietų val- 
Ižia parduodavo didesnį aukso 
kiekį, bet jie niekad neparduo- 
davo daugiau 25 tonų tuo tarpu 
dabar rusams dolerio prireikė 
'abiau, negu bet kada. Sovietų 
valdžios pirkliai, negaudami 
progos javus nusipirkti Ameri
koje, bandys juos pirkti Euro
pos valstybėse. Dalį javų bandys 
oirkti Europoje, o kitus ban
dys įsigyti Afrikoje.

Baibahoras, Sovietų ūkio vy- 
riausias planuotojas, pareiškė, 
kad Sovietų valdžia netolimojo 
ateityje turės pertvarkyti ūkį 
taip, kad pagamintų daugiau 
maisto krašto gyventojams. 
Sovietų valdžia jau 60 metų 
stengiasi išspręsti maisto klau
simą, bet nepajėgia.



STEFAS VARANĖA

Artėjanti “Nepriklausomos Lietuvos” laik
raščio 40 m. sukaktis ir Spaudos vakaras

Kiekvienas lietuvis patriotas remia savo spaudų
“NenrikHusoma Lietuva” la»- jo progos pasisakyti savo rūpi- 

kražėiui. leidžiam^”^! dabar Mor | mais klausimais, ir problemo
mis.

Vargingi buvo pirmieji “Ne
priklausoma Lietuva” laikraščio 
žingsniai, taip kaip ir visos Lie
tuvos. Laikraščio redaktoriai ir 
būstinės keitėsi dėl įvairių prie
žasčių, ypač materialinių.

NAUJŲ EMIGRANTŲ- DI
PUKŲ ĮTAKA

Nuo 1947 m. prasidėjus emi
gracijai į Kanadą, į kurią atvy
ko tūkstančiai jaunų vyrukų ii 
merginų, jų tarpe nemažas skai
čius išsilavinusių ir net profe- 
sonalų, kurie atlikdami savo me 
tinęs sutartis pradėjo reikštis 
gyvai lietuviškoje ve'kloje ir 
spaudoje. Prasidėjo atgimimas Spauda tai ryšys tarp išblašky- 
ir atkūrimas egzistavusių Lietu- tų tautiečių.
/oje organizacijų.

Lietuvių kultūrinis ir visuo
meninis veikimas perėjo į planin 
gesnes. platesnes, prasminges
nes idėjas. Visų tikslas buvo 
siekti kaip galima greičiau pa
dėti Lietuvai atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę.

Pasirodė Kanadoje pirmoji lie 
uviška poezijos knyga. 1.950 m. 
Kanadoje buvo išleistas “Nepri
klausomos Lietuvos” laikraščio 
■'Pirmas Kanados Lietuviu Ka- 
‘endorius” - Montrealyje. Kalen
dorių, redagavo Jonas Kardelis 
Tiražas 4000.

Prądžiojetie pasišventėFų už- 
uomojai nebuvo tobuli. Be pini 
go pradžia visada yra labai sun
ki ir varginga. Svarbiausia, kad 
buvo entuziazmas dirbti' tėvy
nės labui ir jos gerove’. Visų 
nustebimui Kanadoje, Toronte 
pasirodė ir-kitas .“Tėviškės Ži
buriai’' savaitraštis, leidžiamas 

^Kanados Lietuvių Katalikų Kul 
tūros Draugijos. Kanados lietu; 
vTŠkoji išeivija jau- buvo pasii 
rengusi burtis į Kanados. Lietu
vių Bendruomenę. Kanados Lie
tuvių Bendruomenė yra išlikusi tų sukakties proga yra rengia- 
sve’ka, susipratusi, solidari, ener mas to savaitraščio rėmėjų bū
dinga. darbšti ir svarbiausia ne- relio tradicinis “SPAUDOS VA-

trealv/e, 1981 metais vasario 
mėnesį sue'na 40 metu nuo Nr. 
1 pasirodymo. Laikraštis buvo 
llx8|z-> inčiu forms, spaudiniai 
mašinėle. Pirmame lapo pusią 
pvje buvo nup estas varpas. Po 
v^r-rx) užrašas: Petis-gi į petį, 
na vyrai, kas galt sustoję i dar
bą už mylimą šalį. Prikelkime 
1/etuvą mūsų. Kairiame lapo 
šofie apačioje: Už išlaisvinimą 
Lietuvos. Už ištikimybe Kana 
dai- Už santarvės pergalę. Antra 
me D;rmo laoc puslapyje viršų- 
'e: Vasaris-Februarv, 1941, No.
I. Metrikoje, lietuviškai ir ang
liškai: Prenumerata metams: 
Kanadoje. $1.00. Kitose šalyse. 
SI.50. Leidžia Kanados Lietuviu
Taryba. Box 40. Queen 
West, Toronto, Canada. /

Pirmas straipsnis pavadintas^ 
“MŪSŲ ŽODIS". Jame rašoma:

Kanados Lietuvių Taryba iš
leisdama šį mėnesinį leidinį. “Ne 
priklausoma Lietuva", vykdo gy 
veniman seniai gimusią kana
diečiuose idėją turėti nuosava 
laikraštį, kuris ištikimai ir nuo 
širdžiai tarnautų jų re kalams. 
atstovautų jų tautmes aspiraci
jas ir patarnautų visoms organi
zacijoms be srovinio pasiskirs
tymo skirtumo. Straipsnis yra 
ilgokas ir gana įdomus. Apra
šantis l’etuviškos spaudos var 

Kanadoje.
Kas buvo redaktorius nėra 

pažymėta. Atrodo, kad laikrašti 
redagavo redakcinė komisija, 
kuriai pirmin;nkavo V. Dagilis. 
Bendradarbiais buvo, O. Indre 
r-Iienė, M. Aukštaitė, Salomėja.
J. Yokubynas ir kiti. Pastovaus
redaktoriaus nebuvo. ’ V

1942 metais, pradžioje, įaikr^ 
tį redagavo Marija AūkSaite.- 
Jai talkininkavo Jonas YTa. 
Tais pačiais metais redakera ir 

? administracija persikėlė į Mon
treal!. Ten laikraštyje buvo įves 

.tas naujas skyriush, “Moterį 
^Kertelė”, kurioje moterys turė-

Pradėjome naujus mokslo metus.

susiskaldžiusi, siekianti paverg
tai mūsų tėvyneti laisvę atgauti.

Lietuviai Kanadoje ir kituose 
kraštuose gyvena išsisklaidę, kad 
tarp savęs palaikyti ryšius, tam 
leidžiami dienraščiai, savaitraš
čiai, žurnalai ir knygos, kurie 
mus jungia ir informuoja apie 
lietuvių išeivijos ir Lietuvos gy
venimą ir įvykius. Taip kaip pri 
vatus laiškai riša ir jungia šei
mas, giminę, draugus ir pažįsta
mus., taip lietuviškoji spauda 
yra mūsų kultūrinis ir tautinis 
“vitaminas”, kuris teikia jėgų 
atskirai gyvenantiems tautie
čiams. Įsivaizduokime, kad paš 
to streikas užsitęstų keletą mė
nesių. Tada pajustume tuštumą 
ir spaudos reikšmę.. Mes žinome, 
kad kiekvienas laikraštis turi 
skirtingas idėjas ir partijų įta
ką- Tai nėra- jokia blogybė. Sa
koma, “V’ši keliai veda į Ro
mą”. Taip ir visa mūsų išeivi
jos spauda, išskyrus komunisti
nes, siekia padėti Lietuvai at
gauti laisvę ir nepriklausomy
be. Spaudos iškilmingas vaka
ras.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
savaitraščio artėjančios 40 me-

Fbr the woman 
whoš at the heart of 
her family s finances.

c.

inĄmenca,
Join thePtyroU Savings Flaw-

You can’t afford to be wrong. 
Because if you" re in charge of 
the family budget, you're 
snaking decisions about the 
future, too.

And that’s where UJ5.
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family* w .

U.S. Savings Bonds. For 
the woman wno really krtowt 
a good bargain.
N<w E Bnerlw ;mv 5S when hrW
m.wtnrity rf 5 year* <4H>< the yaark -
R .nriw »re rmlaced if Vml. «tr4ea or 
When needed, they on be eaaharf M 
hank. is mA nhiwet ta atarta ar ktarf
income tAxe^ and Mrt*al tax a<r kr 
deferred untH

Istorinis ALTo atstovų suvažiavimas

KARAS”, kuris įvyks š- m. spa- PRISIMINIMAI Iš PRAEITIES Lubienė, 
lio 25 d. šeštadienį, 7 vai. v. To
ronto, Ont., 1573 Bloor Street, 
W., Lietuvių Namuose, didžiojo
je salėje, kitaip vadinamoje ka
raliaus Mindaugo menėje. Vaka
ro programą išpildys: Kanados 
lakštingala, solistė Gina i. 
KAUSKIENft, muz. Jonas 
VĖDAS, “Nepriklausomos 
tavos” redaktorė Birute 
GIENĖ ir vienas iš poetų.

Po oficialios - programos vyks 
šokiai. Gros 5 asmenų Varde- 
mar’o (Wally) Gustavson or
kestras. Bus loterija. Joje mili
jono dolerių laimikio nebus. Lo
terijos, kaip ir spaudos vakaro 
pelnas, bus perduotas N. L. sa
vaitraščio leidybai paremti. Tie
sa, reikia dar priminti, kad veiks 
lietuviška virtuvė ir “dievaitis 
Bachas” su savo įvairiais skys
timais. Visi tautiečiai prašomi, 
kas gali atsilankyti į šį spaudos 
vakarą praleisti maloniai laiką 
ir tuo pačiu paremti lietuvišką 
spaudą. Kas norės užsiprenume
ruoti kokį nors lietuvišką laik
rašti bei žurnalą, ar paaukoti 
spaudai pinigine auką, tam tiks 
lui bus salėje p$e durų stabukas 
prie kurio budės darbšti veikė
ja ir spaudos rėmėja bei bendra
darbė O. Indrelienė. Remkime 
mūšų spaudą. Kas neremia lieta 
viskas spaudos, tas nevertas pa
garbos.

Įsidėmėkime, kad' spauda tai 
vienas iš galingųjų “ginklų”. Jei 
gu lietuvis neremia savo spau
dos ar knygos, tas neatlieka pil
nai savo lietuviškos pareigos. 
Laikšraštis turėdamas daugiau 
prenumeratorių turi geresnes 
sąlygas tobulėti ir patenkinti sa 
vo skaitytojus. “Nepriklausomai 
Lietuvai” savaitraščiui reikėtų 
kiek galima greičiau pagerinti 
laikraščio “laužymą”. ’

N. L. savaitraščio rėmėjų bū
relio susirinkimas įvyko rugsė
jo 21 d. Toronte, Lietuvių Na
muose, posėdžių kambaryje ku
riame dalyvavo T? rėmėjų. Pa
sitarimui pirmininkavo Augusti
nas Kuolas. Ten buvo aptarti bū 
simo Spaudos Vakaro reika
lai. Būreliui priklauso apie 40 
asmenų. Vieni pasitraukia, kit; 
dėl įvairių priežasčitj susirinki
me nedalyvauja. Rėmėjų Būre
lyje gali dalyvauti kiekvienas 
lietuvis. Jo tikslas yra remti N. 
L. savartrašti ir gerinti Savait
raščio egzistavimą. Būrelio na
riai nėra suvaržyti kokiu nors 
Įstatu, bei taisykl’ų. Būrelio 
“stratedija” yra. kad vakaras

Nepriklausomoje Lietuvoje, 
paudos baliai būdavo labai po
puliarūs. Tiems “Spaudos Ba-

1980 m. spalio mėn. 18 dieną 
9 vai. ryto Lietuvių Tautiniuose 
namuose, 6422 So. Kedzie Avė., 
Chicago, prasidėjo Amerikos 
Lietuvių Tarybos 40-asis atsto
vų suvažiavimas. Jį atidarė dr. 
K. Šidlauskas. Savo žodyje, pa
sveikinęs Lietuvos gen. konsolę 
J. Daužvardienę, VLIKo pirmi
ninką dr. K. Bobelį, dvasiškius, 
atstovus ir svečius, paminėjo, 
kad suvažiavimas yra istorinis, 
bet mes jį švęsime kasmetiniu, 
eiliniu.

Maldai sukalbėti pakvietė 
kun. dr. J. Prunskį. Darbo pre
zidiumą sudarė: dr. V. Šimaitis, 
dr. J. Valaitis, dr. L. Kriauėelfū- 
nas, T. Blinstrubas, Povilas Dar- 
gis ir G. Lazauskas. Sekretoria
tą sudarė: Mykolas Pranevičius, 
S. Maukus, Ignas Andrašiūnas. 
Mandatų komisiją: Irena Blinst-

, Jitožas Skorubskas, 
Teodora Kuzienė. Rezoliucijos 
komisijon pakviesti: dr. V. Ši
maitis, T. Blinstrubas, V. Jokū
baitis,-A. Sukaūskas, V. Pautie-

liams buvo sukurtas Spaudos nįs jr Feliksas Masaitis.
Valsas”. Jis kartais ir išeivijoje Lietuvos gen. konsule JuzėJiauui, _į_T - ,. ------------- - »— —~

£AP_ j JAV per spaudos balius yra gro Daužvardienė, pasveikinusi su-
GO

NA-

jamas. Lietuvoje tie baliai pra
džioje rengiami Metropolio vieš- ’ 
būtyje, vėliau “L..,, -------,
naujuose rūmuose. Į spaudos ba-1

prezidentas su“l - .. .
nas buvo skiriamas “Žurnalistų

i Sąjungos” tuščiam iždui papil
dyti.

Kanadoje turime du lietuviš
kus laikraščius, be kurių jaus-

rvažiavinią, atstovus ir svečius, 
detropolio j priminė, kad s.m. spalio mėn. 
Tnjų Milžinų « 17 suėjo lygiai 40 metų, kai

Amerikos Lietuvių Tarybos de- 
liūs .apsilankydavo ir valstybės. legacija> atsiiankiusi pas Ame- 

1 ministeriais ir j rį]ęOS prezidentą F. D. Rooševel- 
grietinėle”. Spaudos balių pel-j tą> gavQ. užtikrinimą, kad Lietu-

vos laisvė tik laikinai suspen
duota. Lietuva ir vėl bus laisva 
ir nepriklausoma.

ALTo dirbami darbai yra gar-
tume savotišką tuštumą. Du lie- Magi, svarbūs ir visų privalo 
taviški savaitraščiai Kanadai,! būti remtini visomis išgalėmis, 
tai visiškai natūralus dalykas. Delegacijos atsilankymas prezi- 
Rengiami Toronte “Spaudos Va dentūroje buvo 1940 m. sapnio 
karai” savaimė aiScu, jie nepri^l mėn. 17 dieną., 
lygsta prie Kauno spaudos ba-į Irumpu žodžiu suvažiavimą 
lių, tačiau jų tikslas yra pana- pasv’eik no atsilankęs į suvažia-
šus. Išeivijoje -tuos renginius 
rengiame tam, kad padėti mūsų

vimą VLIKo pirmininkas, dr. 
Kazys Bohelis. Jis pasidžiaugė, 

grįžti vėl į senuslietuviškai ^spaudai palengvinti kad maloni i
laikraščių leidimą. Šiandieną vie .nanius ir kartu dirbti pavergtos 

kieto gėrime-; Lietuvos lais^himd darbą. Pa-ris gera* bonka “] 
lio” kainuoja daugiau negu mė-, 
tinė vieno savaitraščio prenu
merata. O kiek tokių bonkelių 
per metus išgeriama? Remkime 
visi solidariai spaudą.

Spauda tai mūsų gyvenimo ir 
veiklos veidrodis į kurį pasižiū
rėję, aiškiai matome kaip atro- pirm. A. Juškevičius pasveikino 
dome, ką esame nuveikę, mato
me savo praeities vargus, pa
sisekimus ir nusivylimus. Spau
da, kaip aukščiau minėjau, tai 
galingas “ginklas”, kuris gali 
mus vienyti, stiprinti ir šviesti. 
Spauda taip pat gali mus sus
kaldyti, atitraukti nuo tikėjimo, 
patriotizmo ir sužlugdyti lietu
viškumą išeivijoje.

Kol išeivijoje lietuvis rems 
savo lietuvišką spaudą, tol lietu
vybė ir lietuviškumas laisvaja
me pasaulyje ilgiau išsilaikys.

P. S. Pirmo lapo “Nepriklau
somos Lietuvos” Nr. 1 abiejų 
puslapių xerox kopijos padary
tos iš Augustino Kuolo arcyvo. 
Ačiū jam už pasitmavimą.

Stepas Varanka

linkėjo geriausios sėkmės suva
žiavimo reikalus aptarti, solida
riai ir vieningai baigti. “Man yra 
garbė šiandien Uiti su jumis ir 
pasidžiaugti solidariu darbų dir
bimu”.

R LB Tarybos prezidiumo

ALTo suvažiavimą, palinkėjo 
vieningo darbo ir priminė, kad 
lietuvių visuomenės šven'a pa
reiga ALTo darbus remti ir vi
somis išgalėmis padėti.

Teodoras Blinstrubas prane
šė, kad jam telefonu paskambi
no iš Los Angeles Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos pirm. 
A. Mažeika ir prašė perduoti są
jungos sveikinimus ALTo suva
žiavimui ir pavedė jam praneš
ti, kad Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga rems ALTo darbus 
ir jokios žmonių kombinacijos 
neturės įtakos. Sąjunga ALTą 
rėmė ir ateityje rems.

Vytautas Jokūbaitis Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio vardu pa
sveikino suvažiavimą, palinkėjo 
geriausios sėkmės, o darbe iš-

SAVAS DANTISTAS
Ponas Haltakis buvo plačiai 

žinomas šykštuolis. Sykį jis at
vyko į darbą dejuodamas, kad 
baisiai dantis sopa. Draugai pa
tarė kuo greičiau eiti prie dan
tų daktaro.

Baltakis: “Nesu dar tiek iš
būtų visiems malonus. linksmas ėjęs iš proto eiti prie dantų dak- 
ir naudingas inašds į lietuvišką taro. kai po metų/laiko mano 
Toronto veiklą. . paties Sūnus jau bus dantistas!”

TAVO ŽOtJlS YRA TIESA 
JMo 17: ii

iR pažirsite TIE94, o tiesa išlaisvins jus 
Jbho 8:32

SV. RASTO _ 
NACŪAŠ1S TEStAMENTAŠ

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIU RaLBA. RUSTAS 
KIETAIS PLAST4KINIAIS VIRŠELIAIS 

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAtNA$3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O, Box 321 
Oaic LaWm, HL &04$4

PASSBOOK
SAVINGS...
the best way to

tištterly
OUR SAtoMOt 

ceanRCATtt 

earn ufto

22X1 WEST CEKMAK ROAD

tvermės, priminė vieningumo 
reikalingumą. Jis kartu perda
vė ir LKVS “Ramovė” sveiki
nimus.

Vilniaus krašto s-gos vardu 
sveikino atstdvas J. Gaižutis. 
BALFo vardu sveikino pirmi
ninkė M. Rudienė. Ji pristatė ir 
Vladą šakalį, kuris neseniai per 
Švediją atbėgo iš pavergtos Lie
tuvos. Kaip kovojančios paverg
tos Lietuvos atstovas perdavė 
padėką ALTo organizacijai ir 
visiems jeeivijos lietuviams. Po 
to, savd'žodyje garbingasis pa
vergtos Lietuvos kovotojas pa
minėjo, kad Maskvos sistema 
yra mirtinai serganti. Prašė 
tęsti kovą vieningai ir ryžtingai.

Antrajai daliai suvažiavimo 
pirmininkauti perėmė Teodoras 
Blinstrubas. Tarybos pinu. dr. 
K. Šidlauskas padarė 12 maši
nėle rašytų lapų pranešimą, ku
ris, reikia tikėti, bus paskelbtas 
mūsų spaudoje, todėl jo turinio 
santraukos ir nekartosiu.

Padarė veiklos pranešihfą ir 
ALTo gen. sekretdrius kun. 
Adolfas Stasys. Pastarasis per
sikėlė gyventi į Floridą, pasi
traukė iš' sekretoriaus pareigų, 
bet ne iš ALTo veiklos ir dar
bų. Suvažiavimas kun. A. Stašį, 
kaip nusipelniusį pavergtos Lie
tuvos laisvinimo kovoje, vien
balsiai nubalsavo pakelti jį į 
garbės narius.

Perskaitė savo veiklos prane
šimą ir ALTo informacijos va
dovas kun. dr. J. Prunskiš. Su
sirinkimas už jo darbą, infor
maciją anglų, spaudoje apie pa
vergto® Lietuvos tautos ir žnfo- 
nių kančias, nuoširdžiai pacUko- 
jo ilgais plojūn^įl,. į.

Savo kondensuotą'pranesiiną 
padarė ir ALTo atstovas Wash
ingtone dr. J. Genys.

Raštu savo pranešimą ir žo
džiu paaiškinimą padarė ir 
ALTo iždininkas J. Skorubskas. 
Iždo globėjai: V. Abraitis, Ą. 
Čaplikas ir A. Sukauskas piitfę- 
šė savo patikrinimo atsiskaity
mo, ir atsiskaitymo bei pajamų 
dokumentus. Knygas, rado’ pa
vyzdingoje tvarkoje. Visi prane
šimai suvažiavimo priimti.

K. Dubysa

• Jei moters plepumą būtų 
galima perdirbti į elektros ener
giją, vieno moterų klubo užtek
tų aprūpinti elektros energija.

Helps Shrink r 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation ’
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and bUmirig 
itch in Hemorrhoidal tissues, then 
helps shririk swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is^needed. Prępa- 
rafioh H. Ointment and sup
positories. Use only as directed^

see ue for 
UOHfc financing. 
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Ų KOLUMBIJOS LIETUVIŲ FONDAS
Kaupia lėšų atsargas užsieniuo? Vokietijoje, D. Britanijoje, Ro- 
ąe kultūrinio ryšio ugdymo, Ii- > 
tuanistinių priemonių įsigijimo 

: palengvinimo ir infliacijos
J ’> išvengimo sumetimais.«
,1979 m, sausio 6 d. įsisteigu

sio .ir valdžioje įstatus įregistra
vusio KOLUMBUOS LIETUVIŲ 
FONDO Taryba priėjo išvadų, 
jog lietuvybės gaivinimo ir pa
laikymo darbui reikia turėti li
tuanistinių priemonių, kurių Ko
lumbijos lietuviai neturi ir nie
kada neturėjd. Dėl pastovių 
įplaukų nebuvimo, tuščiomis ka
somis valdybos nugaišdavo prieš 
laiką, jokių veiklos pėdsakų ne
palikdamos' ir įkandin niekais 
pąyersdąmos pavienio asmens 
lėšomis ir pastangomis bandymą 
gelbėti veiklą artistų ir ansamb
lių Į iškvietimais.

Tad dabar Fondui atitenka la
bai sunkios pareigos, grįžti į po- 
imigracinius laikus prieš 30 me
tų ir pradėti nuo lėšų kaupimo 
ir lituanistinių priemonių įsigi- 
jimd, kad ir vėl neliktumėm 
kaip tie šiaučiai be adatų ir be 
siūlų, kaip staliai be oblių,, žem
dirbiai be padargų.'

Fondas, mato, kad greta lėšų 
organizuotai veiklai’ ieškojimo 
teks. patarpininkauti ir priemo
nių įsigijimo kiaušiniuose. O 
tošjiiemonėsįjkąip jau visi esa
me girdėję, yra: spauda, plokš
telių muzika, knygos, paskaitų- 
programų-vajdybos-žihių įrašai 
juostelėse, menininkų darbai, 
rašomosios bei spausdinamosios 
priemonės lietuvišku raidynu, 
žemėlapiai, ženklai, lipinukai, 
skaidrės, Judą paveikslai, liau
dies drožyba, gintaro išdirbi
niai, tautiniai rūbai, brėžiniai 
lietuviško Miliaus baldams ir 
darbeliams, vadovai ir vadovė
liai lietuviškiems šūkiams iš
mokti, lietuvišku valgiu recep
tai, ir Lt.

Tų priemonių įsigijimą Fon
das palengvins, jei turės paskai
dytų beinamųjų sąskaitų vieto
vėse, kur jos puoselėjamos, bū
tent: Š? Amerikoje, Kanadoje,

moję, Australijoje, Venecueloje 
(eketaomiškai stipriausiame P. 
Amerikos krašte) ir panašiai, 
kur kapitalui infliacija taipgi 
mažiausia pakenktų.

Tad už Kolumbijos ribų mū
sų Fondon jstojančių narių pra
šome įnašų Kolumbijon nesiųs
ti, o tik mus painformuokite ku
riai sumai doleriais įsirašytume! 
ar ką kitą įrašytiumėt Kolumbi
jos Lietuvių Fondo nariu! In
formaciją apturėjęs Fondas pa
siųs anketos klausimus ir nuro
dys kur įnašą nukreipti ar tar
sis dėl saugios ir ekonomiškai 
geriau apismokančios vietos pi
nigams laikyti!

Ir atkreipiame visų dėmesį, 
jog:

a) Kolumbijos Lietuvių Fon
do nario šsima, mirusiojo ar 
šiaip ko įainžintojai, įpėdiniai ir 
paveldėtojai taipgi surašomi an- . 
ketos nugarėlėje. To surašymo 
tikslas yra užtikrinti Fondo na
rio’ir kartu paties Fondo neina- įs 
rūmą ir siekiama įrodyti, kad { JONAS RIMŠA 
nario įnašas Fonde irgi yra da- 
lis to paties turto, kurį paveldi 
ar perima vaikai ir vaikaičiai, 
globėjai ir artimieji, savininkui j sįs^j.A 
pasimirus. Nariui iš gyvųjų tar
po- pasitraukus, jo balso atsto
vavimą tęsia vienas iš nugarė- J 
Įėję įrašytų asmenų susitarimo 
keliu,

b) K. Fondan įstojantis narys
ištiesia pagalbos ranką iš numi- ja, 
rusių prisikelti norinčiai lietuvy
bei šiame krašte, ,:

c) K. Fondan įstojantis taip
gi ateina pagalbon Milijoniniam 
Lietuvių Fondui Čikagoje, galu
tinai atleidžiant jį nuo bet ko- i 
kių šalpų Kolumbijos lietuvybei, j 
nes iki šiol, laike 20 metų, toj 
fondo paramų Kolumbija vis- 
vįen nėra susilaukusi,

d) Įnašų savininkai gali pasi
sakyti už lietuvybės parėmimą Į 
nedelsiant ir už Kolumbijos ri- į 
bu, kol krašte gyvenantieji at- j 
gaus sąmonę ir pasikels organi
zuotam darlmi. šia kryptimi

'j®

I. Brzezinski kalbėjo lenkams Detroite
š.m. spalio mėn. 5 d. Detroito, 

centrinis piliečių komitetas savo 
tradiciniam? metiniame :bankeT 
te pagrindiniu kalbėtojų turėjo 
Zbigniev Brzezinski, pfezidento 
asistentą tautinio saugumo - rei
kalams. Brzezinski priėmė pre
zidentui C 
ir pasakė, 
rytą jis tą atžymėjfmą-įteiksiąs 
Carteriui, — "* i-— ~s---- -
žmogus iš 
tinka prezidentas. Jis pasidžiau
gė, kad po Pulaski ir KoąciuskO 
laikų dabar lenkai vėl įtakingi 
JAV valdžioje. Kitas lenkas yra 
Valstybės sekreterius Muskie. 
O jei reikia maldų, tuomet ga
lima kreipus į popiežių lenką.

so Miehigano padaliniu.
Saulius Šimoliūnas

/klojimą ir labai daug, kaip ne
patikimą ir neperauklėjimą ko-- 
munūmui elementą, sunaikino.

Maskvos genocido buvo palies
ti visi Lietuvos gyventojų sluo
ksniai. Šauliai, kaip didžiausia

KNYGA APIE BOLŠEVIKŲ I nariais organizacija, genocido

arterini atjymėjimą 
jog sekančios dienos

nes jis yra pirmas 
ryto, su kuriuo.susi-

**JiM-*A. ■ _ nJMi

? krikštas jau įvyko. Fondo Tary- gužinė-piknikas-.puikiai pasisę 
ba, nesulaukdama p 
---j už pirmųjų palūkanų iš
mokėjimą Vasario 16 gimnazi
jai Vokietijoje. Bugpiūčio 20 d.

Į jai pasiųsta U.S. 500 dolerių — 
Į 22.850 kol. pezų (iš susidariusių 
; palūkanų — 62.-1 (X) pezų).

buvo paliesta gana stipriai ir 
bus sudėjusi ant Lietuvos lais-t 
vės aukuro pirmaujančio dydžio 
aukas. Lietuvos Šaulių Sąjun
ga Tremtyje ir surinko apie nu- 
žudytus, nukankintus ir Sibiro 
lėta mirtimi likviduotus šaulius 
žinias ir paruošus knygą, palik
ti ateinančioms kartoms. Mano-, 
ma, kad knygoje rasis vietos ir 
apie nukankintus lietuvius, nors 
jie ir nebuvo nužudyti kaip šau
liai; ?

LŠST spaudos informacijos 
'tarnyba kreipiasi j šaulių pada
linius, į visus geros valios lietu
vius, ypač į nužudytų šaulių gi
mines ir artimuosius padėti su
rinkti žinias ruošiamai knygai.

LŠŠT Sąjaudos—Informacijos 
Tarnyba

NUŽUDYTUS ŠAULIUS
Lietuvos sau. Sąjunga Tremty 

je nutarė išleisti knyga, būtų ap 
rašyti bolševikų nukankinti lie
tuviai šauliai. Reikalinga visuo-. 
menės, giminių ir pažįstamų tai-' 
ka. Prašoma nužudytų giminės, 
pažįstami ir visi lietuviai sura
šyti ką žino apie nukankintus 
ar nužudytus šaulius. Jei kas 
turi kas prašoma, pridėti nuo
traukas ir žinias pasiųsti kun. 
J. Prunskiui, kuris imasi tą kny
gą paruošti. Viską siųsti adre
sų: ' kun. J. Prunskis, 2606 West 
63rd St., Chicago II. 60629/

Šaulių organizacija, įsteigta 
tėvynėje, turėjo tikslą auklėti 
civilinius piliečius karinėje dva
sioje, ’kaip pagelbinę kariuome
nę. Šaulių padaliniai buvo ne 
tik miestuose, bet miesteliuose, 
bažnytkaimiuose ir kaip kuriose 
vietose ir didesniuose kaimuose- 
Šaulių, organizacijos nariais bu
vo miestų ir.j kaimų jaunimas. 
Okupavę Lietuvą Maskvos ko
munistai, atsivežė sąrašus šau
lių vadovybės, kurie pirmieji 
buvo sunaikinti. Vėliau savi ko
munistai įsudarinėjo ir eilinių

— Bani Sadr, Irano preziden
tas, tvirtina, kad Iranas turėtų 
paleistu amerikiečius pirmadie
nį. Tada visi reikalai greičiau 
tvarkysis.

kino, jog Amerikos lenkai įsi
jungė į JAV bendrą nusistaty
mą, kuris nuo valstybės įkūri
mo buvo demokratinis. Lietu- 
vos-Lenkijc's valstybė buvo de
mokratiška ir .todėl jos patrio
tai kovojo dėl JAV nepriklauso
mybės. Dabar tas demokratiš-

‘Margot” (Tapyba) •_ kūmas yra išreiškiamas kova 
' 11 j dėl žmogaus teisių, šiandien

laisvės idėja iššaukia politinę 
akciją pasaulyje. Ne vien1 tik 

tarp Lenkijoje, kur darbininkai su- 
___________ ' nian^ab ryžtingai ir drąsiai ko- 

lietuvių labai mėgiama. Į pik- y°Ja savo teisės,/ bei; ir (Aži- 
niką buvo pakviestas gerb, pre- J°Je> Afrikoje, Pietų: Amerikoje, 
latas J. Balkūnas, kuris 'savo lenkai prisidėjo7 savd darbu 
gražia ir turininga kalba atidarė *r idėjomis, kad dabartinė JAV 
BALFo rengiamą rudens vajaus valdžios laikysena su kitomis 
rinkliava.___________________ valdžiomis yra pagrįsta.'tų val-

. . i džių' žmogaus teisių gerbimu.
Buvo malonu matyti misijos; Brzezinski tiki į istorinį opti-1 

kleboną kun. T. K. Butkų, kun. Į niizmą, nes žmogus, nežiūrint ■ 
J. Gasiūną, BALFo centro vai- j visokių sukrikimų, žengia,į sė
dybos direktorę pdnią D. Bobe-Į vo jr kitų žmoniū laisvę.

ymų, pa-'kė. Svečių prisirinko gausiai.
Vieta nepaprastai graži 
ošiančių pušynų prie ežerėlio, ir — Cbicagęs: merė Jane Byrne 

labai nepatenkinta Richard Da
ley kandidatūra Cook apskri- 

šaulių sąrašus,' vykdė jų perse- ties prokuroro pareigoms.
Dievui ir tėvynei jėgas auko- 

kas. Kolumbijos Lietusių 
Fondan stoja!

Kun. Stasys M. Matulis
K.L.F. T-bos pirmininkas

i

dybos direktorę pdnią D. Bobe-Į 
lienę ir radijo vai. pirmininkę 
daktarę J. Mažonienę. Po to. po
nas Bevaš deklamavo : eilėraštį, 
pritaikintą BALFo vajui, kuris 
buvo karštai plojimais palydė
tas. Taipogi matėsi visų orga- 

• niazciju pirminįakai. j
J. Valauskienės ir A. Miliaus- Įkunigų/- seminariją Amerikoje, 

kienės pastangomis buvo pa- ’ ^unoje yra šio kraštd didžžąusia 
tiekti karšti ir šalti patiekalai lukiška biblioteka. į Detroito 
su įvairiais gardumynais ir ka- Lietuvių Organizacijų Centras

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

Seniausias automobilių pardavėjas. lietuvU

vute, talkinant p. Plepiams, T.

Po Illinois valstijos, Michigan 
yra antra valstija su skaitlin
giausia lenkų bendruomene. Di
džiajame Detroite; lenkai ;yra. 
didžiausia baltų žmonių grupė. 
Čia jie turi vienintelę lenkišką

čia glaudžiai bendradarbiauja

Volare Premier. Coupe

Liutkienei, Kindurienei, Krauje- su Lenkų Amerikiečių Kongre- '

j Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi! tnėchanikai taisymo ir priežiūros departamente

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

fe. CIAMOS TREČDALĮ METŲ! -
p“ Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo. asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas . užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati* 
irimo vajaus talką! > ■ s ,

i

NICHOLAS A. MELAS,
Chicagos Sanitarinio Distrik-* 
to prezidentas, kandidatuoja 
šioms pareigoms lapkričio 
4 d. rinkimuose. Sanitarinia
me dislrikte jis tarnauja nuo 
1962 m., dirbdamas įvairiuo
se komitetuose ir komisijose. 
Jis turi darbe didelį patyrimą, 
be to, yra baigęs chemiją ir 
biznio administraciją magist
ro laipsniu, šį sekmadienį, 
spalio 26d., N. J. Melas ir jo 
artimieji dalyvaus Naujienų 

bankete.

liams ir Adelei Papeįiučkienei.
BALFo valdyba džiaugiasi ; 

pasisekimu, nes kasa buvo pa- , 
pildyta. v ' ■ |

Prie pasisekimo prisidėjo Ona j 
Galvydienė, Jonas Žostautas ir 
po’nia Sabalienė, suruošdami 
turtingą, loteriją, o kasininkas 
V. Kriaučiūnas klostė žaliukus 
į BALFo kasą.

BALFo skyriaus pirmininkas' 
Jonas Valauskas nuoširdžiai vi
siems padėkojo ir ypač akorr 
deonistui p. Kairiui.

Artimo meilė telydi mus!
Dalyvis
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NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

r Prcnumerato* pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytųjų 
reikliais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS W 7
1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608 ,

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai _---- -------------------------------------------------------
Adresas —-------- - ——------------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas įkaityto  j as. Priede - ■■ ■ dol. 
Pavardė ir vardas --------------------------------
Adresas ------ i-------- —---------------------------

., kuris

St. Petersburg, Fla.
BALFO GEGUŽINĖ

Spalio mėn. 15 dieną Semi
nole parke įvykusi BALFo ge-

— Aleksandras Čaplikas, SLA 
viceprezidentas, k e t virtadienj 
išvyko į Bostoną.

— Prezidentas Carteris pa
reiškė, kad iki šių metų lapkri
čio 3 dienos jis> dalyvaus rinki
minėje kampanijoje.

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Tel. 476-2206

I

Sekmadienį, š. m, spalio 26 diena

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St. ir S. Western Ave. Chicago, Illinois

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet Įėjimas $20.

BANKETĄ RUOŠIA
SpoMoriam pavardė, vardas ir vietovė

liėjtui U apaudoa ir galim* gauti knygų rinkoj-.

17M S*. Hateteė SL, CMc*c«, DL

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites iniipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
pavardė ir vardu-------------------------------------------------------------
Adresą* -----—------ -----------------------------------------------------------

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių pastan
gas daryti ftakoi j kraito politiką. 102 pal. Kaina |lJė.

Knygoa bu* išsiųsto*, Jei 11.56 čeki* arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

0 Platininio vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus------dol.
Pavardė ir vardas---- ------------- —------------------------------------
Adresas-------- ---------------—----------------------------------------------

j

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

.11 1_ ------------ -------------------------------- Į................. Į ■ .1 W I ,----------------------- Į , |,|__ _ __
3 — Naujienos, Chicago, «, UL Friday, October 24. 1980
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vienam mėnesiui .
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metams_______________

pusei metų_____________
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Kas nenori susitarti?
Jau vakar minėjome, kad praeitas savaitgalis bu

vęs labai gausus įvairiais pastarimais. Tarėsi politinės 
grupės ne tiktai tarp savęs, bet savaitgalis buvęs pana- 
dotas įvairių grupių pasitarimams, kad galėtų išaiškinti j 
ir pašalinti visus nesutarimus, išaiškintų nesutarimų 
šaknis ir baigtų visiems laikams tą ūžsispyriirią, kuris 
škaldo lietuviškas visuomenines organizacijas.

Daugelis pasakys, kad patys svarbausieji nesutari
mai buvo aptarti Detroite. Ten esą buvusios išaiškintos: 
pačios nesusipratimų šaknys, rasti nuomonių skirtu-1 
mai pačiais svarbiausiais klausimais ir trumpai paša
lintos tų nesusipratimų priežastys. Detroito susitarimu 
labiausiai buvęs patenkintas Gečys, nes jis užmovė didelį 
kirminą tiems, kurie jau kelinti metai priešinosi ben
dradarbiauti ir neleido vykdyti Rochesteryje Įvykusių 
susitarimų. Rochesteryje buvusieji deleguoti du atsto.- 
vai principe nebuvo sutikę su “anos pusės” paruoštais 
pasiūlymais ir Rochesteryje padaryto susitarimo ne
pasirašę, bet Detroitan važiavusieji neturėjo teisės su
sitarti, bet vis dėlto klausimą svarstė, sutiko jį priimti 
ir pasirašė. Rochesteryje nebuvo nė vieno teisininko 
bet ten pakišto susitarimo nepasirašė, tuo tarpu Detroi-

• te buvo net du patyrę teisininkai, bet jie pasirašę.
Detroite buvusieji Į “susitarimą” Įdėjo vieną pasta

bą, kuri juos vis dėlto apsaugojo. Ta pastaba sakė, kad 
Detroito susitarimas negalios, jeigu valdyba jo nepa- 

? tvirtins. Spalio 10 dieną posėdžiavusi taryba jo nepat
virtino. Tai reiškia, kad ir pasirašytas Detroite susita- 

; rimas buvo nelegalus, nes nuvažiavusifeji susitarė vyk- 
■ dyti tokias sąlygas, kurių jie neturėjo teisės vykdyti. 
? Detroito susitarimas tuščias, nes ten susitarė vykdyti to

kias sąlygas, kurių jie negalės vykdyti.
Bet pats didžiausias nesusipratimas vyko ne Det

roite. Visiems būtų smagiau, jeigu ALTas būtų susita
ręs su Kutkaus vadovaujama Amerikos x Lietuvių Ben
druomene, bet nesusitarta. Tarėsi pinriinihkai, bet ne- 

’ susitarė.
Savaitgalyje paaiškėjo, kad šiandien nepritaria 

‘ “susitarimui” ir Rochesterin važihėjusieji. Vienas vie-

nybės šalininkas, buvęs pasiryžęs viską lukoti, kad bū- ] 
tų galima pašalinti pagrindinius nesutarimus ir sude
rinti visų lietuvių bendrąjį darbą, priėjd išvarius, kari 
negalima susikalbėti su Bendruorirenės afeteVais, ries; 
Bendruomenes atstovai nenorėjo susitarti. Tai tViitihU: 
žmogus, kuris buvo pasiryžęs vienybei Viską aukoti It 
aukojo, per metus įsitikino, kad negalima susitarti su 
žmonėmis, kurie nenori susitarti.

Iki šio meto kalbėjome apie ALTb Ir JAV L& val
dybų vestus pasitarimus ir tų pasitarimų razūltatūs, 
bet tai nebuvo patys svarbiausi prarito savaitgalio pa
sitarimų vaisiai. Mums teko iš tikrų šaltinių patirti, 
kad praeitos savaitės vykusių pasitafinių išdavoje Chi- 
cagoje, teisingai pasakius, pietvakariniame Chrcagos 
priemiesty, vyko VLIKo ir Pasaulio Lietuvių Behdrtro- 
menės centro valdybos pasitariinas. VLIKo dtšbOVairis 
pasitarimuose vadovavo VLIKo pirinihinkas Dr. Kazj’S 
Bobelis, o PLB centro valdybos grupei vadovavo inž. 
Vytautas Kamantas. Į pasitaririius važiavo rife PLB va
das, bet pats Dr. Kazys Bobelis, VLlkb piimininkas.

Į pasitarimą važiavo Dr. Kaž^s Ėobelis, padaręs 
platų pranešimą ne tik VLIKo tarybai, bet ir Chicagoje 
vykusiame iš Chicagos išvažiūojahlcio dvsiskio brinkėte-, 
bet ir sukviestiems Chicagos spriudos atstovairis, iiOrė- 
jusiems pasiklausyti Dr. Bobelio įspūdžių apie kėiiOri'ę į 
Vakarų Europos valstybes, bet ihiciatyVbs trirtiš ėmėsi 
ne VLIKas, ne VLIKo taryba, bet iriž-. Kafnanto vado
vaujamos grupės nariai, tikėjusieji, kad nesutarimai 
vyksta VLIKo žmonių tarpe, o ne PLB veikėjų tarpe, 

iįjieihs rūpėjo klausimas iš pagrindų ištrti, ries jiems jau 
įgrįso tvirtinimas, kad. VLIKas ir jo žmonės trukdo vie
ningą Amerikos lietuvių visuomeniriį darbą pačiais 
svarbiausiais . Lietuvos laisvės ir riepriklausomybėsi 
klausimais. Keli jauni intelektualai, glaudžiai bendra
darbiauja su inžinieriaus Kamanto grupe, sekusia ne tik 
jo kelionę Į Europą, jo reikalavimus aklo paklusnuhio 
kaip to reikalavo Euoropss didieji vadai, turėję ilgus 
liežuvius, bet kartais minkštą protą, ir praradę ne tik, 
tūkstantmetį Reichą, bet ir šimtmečiais statytą Vo
kietiją.

Lietuvių Pasaulio Dienomis Toronte. ir šokių šven
čių didybe tikėjusieji anuometiniai vadais paruošė savo 
sodybose pasitarmo vietą ir sukvietė abi puses išsiaiš
kinti, kas kliudo lietuvių susitarimui ir vieningam dar
bui pačiuose svarbiausiuose darbuose. Jie buvo pasiryžę 
išaiškinti nesusitarimų priežastis ir, jeigu galima, jas 
pašalinti, kad ateityje lietuviai galėtų svarbesniais 
klausimais rasti bendrą kalbą.

Atvažiavęs Dr. Bobelis tarė:
— Norime išsiaiškinti, ar VLIKas gali rasti vieną 

ar daugiau visūorneniriio darbo sričių, kuriose galėtu
me kartu ir vieningai dirbti.

— Galime, — trumpai atsakė Kamantas.
— Tai kurioje srityje ir kaip mes galėtume bendra

darbiauti? — pakaušė Dr. Bobelis.
— VLIKas pirmiausia turi atsiprašyti PLB atsto

vą A. Gurecką už išvijimą iš VLIKo posėdžio, — atsakė 
Kamantas. — Kol VLIKas viešai Gurečko nėat'siprašys 
ir viešai to atsiprašymo nepaskelbė, tai jokss PLB 
bendras darbas su VLIKu neįmanomas, — pareiškė inž. 
Kamantas ir laukė atsiprašymo.

Dr. Bobelis įvairiais būdais stengėsi išaiškinti PLB 
vadų užsispyrimą ir labai jau nelogišką reikalavimą, 
bet Bendruomenės vadovai su jo aiškinimais nesutiko. 
Visi Dr. Bobelio aiškinimai, įvairūs pasiūlymai, ban
dymas rasti bendrą darbą švietimo ar kitose srityse atšo-

J. KLAUSEIKIS

IR VĖL VAŽIUOJAME j YLAKIUS

P. KESIŪNAS

; TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
l 3-jų dalių ROMANAS
B

i (Tęsinys)

Aukso ji nebeturėjo, todėl pirmą kartą nuo 
j M laiko, kada ji pradėjo jais rūpintis, ji ėmė gai
sroti: vykti ar ne. .. Prieš jos akis tuojau iškilo 
‘ šlykštus aptukęs veidas su girtomis ir gudriai pri- 
merktomis akimis. Ji prisimena, kaip jis akiplė

šiškai žiūrėjo į ją, jai atsisveikinant su juo. 
“Mums dar teks susitikti.. .” pramurmėjo jis ta
da, paduodamas jai savo ranką.

Bet ilgai gaTvoti nebuvo l<ada — kiekviena 
. sekundė buvo brangi.

Ramunei tos dvi paros buvo nepaprastai 
trumpas laikas ir reikėjo labai skubėti , kaliniams 
tas pats laikas pavirto tūkstančiu metų

dau) aš vyskupas nutarė Stripi- 
hių kaimo altariją parduoti ir 
pinigus paimti vyskupijos ka
som Delegacijos, žmonių prašy
mai vyskupo nus’statymo nepa
keitė ir altarija buvo parduota.

KIEK BUVO KOPLYČIŲ?
Be paties knygos autoriaus 

redakcijoje dar buvo rašytojas 
Paulius Jurkus ir du kunigai: 
Petras Patlaba ir Anicetas Ta
mošaitis- Keturi redagavo, bet 
leido knygoje išspausdinti žodžių 
makalynę apie koplyčias.

Rašoma: “Parapijos ribose 
buvo 3 koplyčios: mūrinė para
pijos kapinėse — Šv. Roko Išpa
žinėjo, Eršvos kaime. Alkos kal- 

• ne — Viešpaties Jėzaus Nukry
žiuotojo (statyta' 1568 m., pers
tata 1902 m.; čia būdavo retkar
čiais la’komos pamaldos), Gedri
mų kaime — mūrinė, pašvęsta 
šv. Rokui”. Apie tris koplyčias 
viename sakinyje rašoma, ne
vartojama kitų skyrybos ženk
lų, o tik pableliai, tad ir pasida- 

i re ta žodžių makalynė.
Iš tikro buvo tik dvi koply

čios ir tas sakinys turėjo būt 
toks: “Parapijos ribose buvo 2 
koplyčios: mūrinė Gedrimų kai
me parapijos kapinėse — Šv. Ro 
ko Išpažinėjo ir Arkšvos arba 
Erkšvos (tik ne Eršvos, kaip 
knygoj rašoma — J. K.) kaime, 
Alkos kalne — Viešpaties Jė
zaus Nukryžiuotojo (statyta 1968 
m., perstatyta, 1902 m.; čia bū
davo retkarčiais laikomos pa
maldos).

Šv. Roko vardo koplyčįoje 
kasmet per atlaidus būdavo lai
komos mišios. Koplyčia tebėra ir 
dabar. Rugpjūtyje vis dar i Šv. 
Roko atiaidu luvažiuoja daug 
žmoriių, • nes kolchozų Įvedimu 
dai 
vietinta, likučiai senosios kar
tos: ne tik pasimelsti, bet ir viens 
su kitu susitikti į atlaidus suva
žiuoja, naujo gyvenimo vargais 
pasidalyti, mirusiųjų kapus ap-

kai apie parapiją ir jos praeitį 
rašoma knygos istorikams rei
kėjo žinoti, jog buvo ne viena, 
bet dvi altarijos. Viena pačia
me miestelyje, o kita prie mies
telio, pusė kilometro iki bažny
čios, Stripinių kaime su gra
žiais trobesiais, sodnu, bendrai
— keletos hektarų ūkelis.

Kalnėnų kaime buvo stam
būs Jankauskų ūkis. Gyvenama
sis namas dažytas, kokių reta 
apylinkėje. Caro laikais vienas iš 
tos giminės buvo kunigu. Senat
vė! jis grįžo į Ylakių parapiją-, 
prie miestelio pirko žemės, pa
sistatydino pagal anų laikų te
chniką moderniškus trobesius. 
Testamentu tą ūkelį padovano
jo kaip altariją parapijai. Nū- 
karšo jame ir labai šviesiu lai
kytas kunigas Sruogis, bene ra
šytojo Balio Sruogos giminaitis. 
Nuo vaikystės atsimenu, jog abe 
jose altarijose būdavo karšin
čius altarista, o vienu laikotar
piu Stripinių kaimo altarijoje 
gyveno nesenas, bet invalidu ta 
pęs kunigas. Arklio jis nelaikė, 
mano tėvas, kaip artimas kai
mynas, jam žemdirbystėje padė
davo be atsitalkavojimo. . ■

• Įsteigus Telšių vyskupiją ir 
vyskupu paskyrus suvalkietį J. i lankyti;— * - - -
Staugaitį, žemaičiai bent iš pra-1 Knvffos s
- >• w j Į --- -J O ~ ~     «/ 7 - *

džių jo nemėgo, sakydavo, jog nežinojo, jog parapijos kapinė: 
su vyskupų “nė susirukout” — Į buvo Gedrimų kaime, tad

_ „ . nė sus’kalbėti negalima. Ypač
“Ylakiuose buvo ir a!torij8i”.,0 ylakiškiams nepatiko, kai tas

ko kaip beriami į sieną žirniai. Kamantas nenorėj’o klau
syti apie Gurėčkū inėriūš įžeidinėjimus ir bandymus pri- 
mėst VLIKui savo valią,—jokių rezultatų nedavė. Rytas 
praleistas veltui.Kamantas reikalavo visiško paklusnumo 
ir viešo atsiprašymo. Apie Gurėčko padarytą pareiškimą 
Kamantas ir klausyti riėnbrėjo. Gurėcko pareiškimas 
buvo daroinas VLlKui, bet įteiktas Kamantui. VLIKas 
dar ir šiandien to parešikimo neturi, o Kamantas reika
lauja, kad viešai atsiprašytų.

— Šis susitikimas; pokalbiai ir Kamanto užsispyri
mas rodo, kad Karriantas nenorį tartis su VLIKo at
stovais, — pareiškė glaudus Karnanto bendradarbis, sa
vo bute sūrūošęs VLIKo pirmininko, ir iriž. Kamanto 
susitikimą ir girdėjęs ilgus pokalbius. Kamantas nete
ko artimo ir ištikimo bendradarbio.

(Tęsinys)

ATĖJO LAIKAS PAKEISTI 
ŠV. JURGIO PAVEIKSLĄ

Bažnyčią pastačius Šv. Jurgis, 
altoriui nupieštas pėsčias su sma. 
ku bekovojus. Mažas buvau, kai 
žmonės juokaudavo, jog Šv. Jur 
gi o skvernai apdrisko. vadinasi, 
paveikslas apdilo. Mano tėvų ha 
muose buvo sukviesti vyrai ir 
moterys — fundatoriai, kurie 
pasižadėjo naują paveikslą nu
pirkti. Kunigas aiškino, jog su
sižinota su dailininku; tas pada
vęs du projektus: Šv. Jurgis ga
li būt pėsčias, kaip buvo, arba 
raitas. Prasidėjo aiškinimasis, 
kokio paveikslo reikia, katras la 
biau tiktų. Viena moteris prasi
tarė. klausimu, kaip ji galėsian
ti melstis arkliui į uodegą žiūrė
dama ?Vyrai artojai, arklių my-. 
lėtojai nenusileido: jie ardami 
ir akėdami turi arkliams į uode
gą žiūrėti, arklys pagarbus gy
vulys, Šv. Jurgis turi būti rai
tas. -

Taip ir padaryta. Bažnyčių 
knygere yra 1974 m. daryta to 
altoriaus fotografija. Smulki, ne 
labai aiški, bet joje Šv; Jurgis 
įžiūrimas'ant labai sunkaus svo
rio arklio: ietimi smaką smei
giąs.

BUVO DVI ALTARIJOS

Bažnyčių knygdjė ihSWmh: 
te

ylakiškių iš parapijcfe- iš

Knygos sudarytojai, spėju,
— • • • •• ,--r

ir 
“surado” dvi šv. Roko koply
čias. Pagal tą patarlę — girdė
jo, kad skambina, bet nežinojo 
katroj koplyčioj... x

O jei jau norėta tris koplyčias 
parapijoj rašti, tada reikėjo pa
minėti giedoriaus ir meistro Ma 
lakauško savo ūkyje pasistaty
tą mažytę, labai gražiai išpuoš
tą vieno bokštelio koplytėlę. Bu 
vo joje ir altorius, kai šventino 
ir mišios laikytos. Apie 10 -amo 
nių statiniu galėjo tik tilpti,-bet 
tai buvo privati,' privačioje že
mėje pasistatyta, parapijaCtiė- 
priklausanti.

(Nukelta i šeštą puslapį)

NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS-

davė jiems visai naujas, dar nė karto nematytas gaudaš. Paskiau jbrėžia dar datą i
smogikas, todėl nė vienas jų nieko nenujautė, 
kur juos veš. Visos ceremonijos buvo atliekairios 
lygiai taip, kaip ir visuomet, kai veždavo kali
nius naktį į mišką. Ramunė pas juos huti praei
tos nakties nebepasirodė, tdėl buvo pakankamai 
pagrindo manyti, kad jos jau nebėra gyvos.

Visi pradėjo ruoštis į paskutiniąją kelionę; 
ruošėsi tylėdami; ilgai niekas nepratarė nė vie
no žodžio, net į akis vengė vienas kitam pažiūrė
ti. Tiesą pasakius, tai ruoštis jiems nebuvo ir ko 
—juk visi gulėdavo su drabužiais.

Ringaudas prieina prie lango, atplėšia nuo 
ištepėjusios sienos gabalą cemento ir ima kažką 
rašyti, šiuo jo savotišku testamentu susidomi ir 
kiti kaliniai ir pradeda priėję skaityti.

“Mūsų kovą nutraukia budelio ranka, bet 
mūsų pozicijas užims kiti, o po jų dar kiti. Kova 

j... Jiems tęsis tol, kol pasaulyje nebeliks riė vieno tirono, 
atrodė, kad ne tik viri tetikhklžrai staigiai sustoju, Tada ir mūsų išvarginta tėvynėlė bus vėl laisva”, 
bet ir pats laikas, visuomet einąs arba nors sleh- balsiai perskaito įrašą šalia jo stovėdamas 
kas, dabar paėmė ir sustojo vietoje. Kol parodoj Niaura. 
bokšto laikrodžio rodyklė, kad vėl viena minutė 
nuslinko į amžinastį, jiems tekdavo išgyventi iš
tisą tragediją — per jų galvas prabėgdavo pusė 
jų gyvenimo.

Ta :p išsikankihb jie visą naktį ir visą die
ną, tik antros nakties pačiame vidurnakty stai
ga jie gauna .i.s kymą skubiai pasiruošti kelio
nėn. šį griežta viršininko įsakymą per

— Apačioje reikia padėti mūsų inicialus, 
pasiūlo Guoba.

— Mes galime pasirašyti ir ištisas pavar
des. Gal paklius vėliau koks lietuvio, na ir gal 
islikš gyvas, tai praneš, kur ir kada mes žuvome, 
— atsiliepė Niaura.

“Grupė lietuvių nenorėjusių tapti vergais”, 
tuo laiku apačioje “dokumento” prirašo dar Rin-

ą ir pasirašo:
“Juras Liepa”.
Niaura
Guoba
Ąžuolas.
Pakaitomis pasirašo visi. Daugiau gyvento

jų tryliktoje kameroje jau nebebuvo: Perkūną 
sušaudė tą patį vakarą; Prano kaulai taip pat jau 
ilsėjosi gretimame miškelyje—jis mirė tuojau po 
paskutinio sumušimo; o Joną kaip išsivarė tą va
karą, tap jis pas juos ir nebesugrįžo, daugiau 
apie jį nieko hėbegirdėjo.

Koridoriuje pasigirsta sargybos - žingsniai; 
visi kaliniai pradeda tarp savęs atsisveikinti. Tu r 
būt, niekas daugiau pasaulyjė negali pajusti to
kio jausmo, kokį jaučia apkabindami ir bučiuo
dami vlėttas kitą mirti varomi artimi belaimės 
draugai...

Bet dar nepravėms sargyboms jų kameros 
durų, Ringaudas sugriebia greit nuo žemės tą 
patį cemento gabalą ir, pribėgęs prie 
sienos, pasirašo įstrižai visą “testamentą”: 
“Ringaudas...”

Po keleto minučių, stiprios sargybos lydimi, 
jie jau lipo į mirties vežimą... -

Bet koks buvo jų nustebmas, kai paskui juos 
įlipo ir Jonas Lasinskas... Iš kur jis čia atsirado, 
niekas nė nepastebėjo. Ringaudas tik pažiūrėjo 
į jį, ar jis turi ginklą, ar ne. Jonas neturėjo jo

kio ginklo ir tylėdamas atsisėdo greta jų-. Tylėjo 
ir visi kiti.

Sargybos uždaro geležines sunkvežimio du
ris ir užrakina. Dabar jau visiems buvo aišku, 
kur juos veža; taip pat visi pajuto, kad Ramu
nės nebėra...

Sunkvežimis pajudėjo. Jie automatiškat pa- 
žvėl’gė į šavo kameros mažus langelius, ir jiems 
pagailo riet ir tokių “savų namų”... Čia jie patyrė 
labai daug vargo ir karičų, bet kartais*pajusdavo 
ir savotišką džiaugsrhą. Prisimena jie, kaip ma
lonu būdavo, sugrįžus iš darbo, kai atskyrė juos 
nuo kitų kalinių ir patalpino visus viename kam
baryje. 0 dabar...

Prasiveria sunkūs stovyklos vartai, ir du 
sunkvežimiai išrieda pro juos: vienas su kali
niais, o kitas - 
stuvais...

Vos išvažiavę pro vartus, abu sunkvežimiai 
pasuka ta pačia kryptimi; kur jie važinėju nakti
mis jau ištisą eilę metų...

Bėt pavažiavęs keletą kilometrų, jie pastebi, 
kad jų šoferis nesuka į mišką, o paleidžia maši
ną Visu smarkumu tiesiai plentu. Visi kaliniai 
nustemba it pradeda jaudintis — vyksta kažkas 
nepaprasta. (

(Bus daugiau)

pilnas sargybihių ir vyrų su ka-
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
* * •

29. Vargas” ir kentėjimas jungiamas su gimdymu ir tokioje 
^ULasmėje pernašas pritaiko tą žodį Jėzui, kuOmetkalba apie jį 

'aip apie gyvybes davėją. Gyvenimas ateis į žmones per “jo sielos 
entėjimą Apie tą kentėjimą plačiau rašoma 53-me Izaijo prana- 
jstės skyriuje. Ten pasakyta, kad jis buvo “paniekintas ir žmonių 

atmestas, skausmo vyras, susipažinęs su sielvartu. Toliau pasakyta, 
ad jis buvo vedamas “kaip avinėlis pjauti”, ir buvo sužeistas ir 

vargintas.
Visas Jėzaus gyvenimas iki kryžiaus buvo pilnas vargų ir 

skausmų ir pasibaigė tada, kai plyšo jo širdis ir jis sušuko: “At
likta . Bet dėlei šitų kentėjimų ateis busimasis gyvenimas visiems 
pirmojo Adomo” vaikams, kurie tikėjimu ir paklusnumu priims 

šitą dovaną. Tokiu būdu Jėzus “matys savo sielos vargą ir bus 
pasotintas”. Nesuskaitomi milijonai priims jį kaip savo tėvą, gyvy
bės davėją ir vienbalsiai giedos jam gyriaus giesmę, sakydami: 

mes džiaugsimės ir linksminsimės jo išgelbėjimu”. Dėkokime 
Dievui už jo dovaną žmonėms — “Busimojo Amžiaus Tėvą”.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

VILNIUJE LENKAMS GALIMA, 
SEINUOSE LIETUVIAMS - NE

DR. PAUL V. DARGLS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtactecter Community klinika* 
Modidnoa direktorių*

_KAZĖ BRA2D2IONYT*

VALANDOS; 3—0 darbo dienomis ir
Program**

TaL: 562-2727 arte 542-2723

M 2-5HJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

V&ltndot pagal anutarimą

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

Via©* laidos iš STOPA. rtotlaa. 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM ban**.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

TeleL 778-5374 '

(Tęsinys)

Vikaras buvo bepradedąs 
versti lenkiškai, tačiau klebonas 
galvos linktelėjimu davė ženk
lą, kad supratęs reikalą. Todėl 
vikaras tuoj įsiterpė klebono 
vardu lietuviškai:

— Čia negalima. Yra kita 
šventovė, atskirai...

kiau. Bet ir nbrint, susijaudini
mas ir pasipiktinimas nebūtų 
leidę kalbėt. Tik išeidamas išda
linau visus paveiksliukus, ku
riuos turėjau (dauguma norėjo 
popiežiaus atvaizdo). Visi išėjo 
tyliai, lyg gavę mušti — paže
minti, nusiminę, pasimetę, su
kandę dantis... Negalima išsa
kyt, ką jautė viduje. Jie — ir

OPTOMETRIST AS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2511 W. 71 SL ToL 727-5149 
Tikrina aku. Pritaiko akiniu*

^contact Isoms’* RADIJO iHMOS VALANDOS
Vtet araeraom* jį

Dr. LEONAS ŠEIBUTIS 
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. » 
Ofiso telefonas: 776-2880, k

Rezidencijos telef.: 448-5545 \

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:UC 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vodėj* Aldona Dauku*
Taia*4 HRntlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, .ILL. 60629 .

DR. VYT. TAURAS y 
GYDYTOJAS IR ČNlRUtGAS 

tentai praktika, ate*. MOTIRŲ llace.
Ofisas 1M2 WUT S9ta STRfllT

SUSIRINKIMŲ

OFISO VAL: pirau tntrxL, trožiad.

P. ŠILEIKIS, O. F.
OBTHOPKDajs-PBOTEZISTaS 

l Aparatai - Protezai. Jfed. ban- 
| datai. Speciali pataite tOleaac. 
P (Arch Support*) ir L i

K Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau- 
v] gijos namų susirinkimas įvyks penk-

i tadieni, spalio 24 d-, 6 vai. vak., Vy- 
čių salėje,\2455 W. 47th St. Nariai 

■" kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

E. Strungys, rast.

2456 West 6Jrd ChtaMt. UL 65629 
T*t*f.« PRwpoct e-5te*

FLORIDA

j Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
j klubas rengia žaidimų pobūvį (bunco 

party) sekmadieni, spalio 26 L, 1 vai. 
popiet Dariaus ir Girėno posto sa 
Įėję, 4416 So. Western Ave. Naria 
ir svečiai kviečiami, atsilankyti. Bus 
geru dovanų r skanių valgių; kavutė 
po žaidimų.

Kviečia Komisija ir Valdyba

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

Tol. WA 5400

ii įvairiu •**»’■*.
ANTANAS VILIMAS

Tai’ S76-1ĖĖJ arte 2764994

KIEK BULVEI METŲ?

Kaip ilgas buvo bulvės am
žius, kol ispanai ją “atrado” 
savo užkariautoje Amerikoje, 
niekas nežino, bet Europoje 
bulvė šiais metais švenčia ly
giai 209 metų jubiliejų, kai 
1771-aisiais bado' metais bul
vės buvo pirmą kartą pradėtos 
valgyti.

Nors bulvės iš Pietų Ameri
kos j Ispaniją ir Angliją buvo 
atvežtos dar 16 šimtmetyje, ta
čiau j jas buvo žiūrima kaip j 
kokias keistenybes ir per dau
giau kaip šimtą metų bulvės 
vartotos kaip nAenkavertis pa
šaras gyvuliams. Kaip sveikas 
žmonių maistas bulvė tninima 
tik nuo 1880 metų.

• — Mes, lietuviai, nuo mažens 
pažįstam Baranauską, dėklą 
muojam jo eilėraščius... Pir
mą kartą atvykęs į Seinus, norė-

• čiau kaip tik celebruoti 
plyčioje.

— Bet čia negalima!
— Kodėl? Apkeliavau 

pasaulio ir mačiau, kaip : 
priimami svetimi kunigai 
paskui — yra ir Bažnyčios nu
rodymai etninių mažumų nau
dai- ..

— Čia yra vyskupas, yra val
džia, turim nurodymus. Tamsta} 
žinai, kad nei kunigas negali sa
ve šventovėje daryti ką nori, ir 
‘is turi klausyti. Turim dekre
tus, įsakymus...

J V V ------ -----------f--------------- --------

— Dekretus, įsakymus, ku- Į viai katalikai stengiasi sekma- 
riuos... atrodo, jūs patys sufor- 
mrrlavot. ' Jie neturėtų priešta
rauti bendriems Bažnyčios nu
rodymams ir vykdyti diskrimi
naciją tarp pačių katalikų. Po
piežius kovoja prieš visas dis
kriminacijas ir, šiuo atveju, jei 
sužinotų, nebūtų patenkintas.

— Popiežius matė ir pažįsta 
visą padėtį. Čia jis buvo laimin
ti statulos...

— Pamatė ir sužinojo, ką jūs 
norėjot, kad žinotų ir matytų. 
Bet turėtų pažinti tikrą padėtį- 
Turi sužinot! Popiežius ją suži
nos! — sakiau jiems.

— Pasakokit ir, jei norit,* ra
šykit kam norit, kad... popie
žius yra lenkas!

To tai tikrai nelaukiau- Ir taip 
man iškrito iš rankų visi galimi 
argumentai. Pasijutau, kad vi
sas drebu. Ir negalėjau pridėti 
kita, kaip tik:

— Popiežius ir tai sužinos!
Ir išėjau.
Sugrįžęs į baziliką, radau tą 

būrį žmonių (daug vyrų ir su
brendusių jaunuolių) tyliai be
simeldžiantį.

Kai patylimi pasklido žinia, 
kad klebonas neleido svečiui lai 
kyti Mišių, visi kaip vienas su
klupo ir ,užtraukė įžanginę Mi
šių gi'esrrię “Pulkim ant kelių”. 
Bet taip ištemtais veidais, ir to
kiu graudžiu, tačiau kartu ir 
ryžtingu balsu, kad tikrai nega
lėjau sulaikyti ašarų. Man sto-

> jos prieš akis anų, dar caro per
sekiojimo laikų, vaizdas, kaip

i skaitome mūsų istorijos knygo- 
i se.

Nepratariau- nė žodžio, sušilai

jo ko:;

pusę 
mielai 
i... O

Paskui vakare nuvykau į Puns 
ką, kur atsilaikiau Mišias, kle
bono kun. Ignaeo Dzėrmeikos 
patarnaujamas.

Šventasis Tėve, Seinuose nuo 
1946 metų nutrauktos visos re
liginės apeigos lietuviškai, re
miantis (melagingom ir klastin
gom) “informacijom”, esą kraš
te nėra lietuvių. Jau 33 metai 
lietuvių delegacijos kreipiasi į 
Lomžos vyskupą- su prašymu 
leisti jų parapijos šventovėje — 
bazilikoje laikyti jų gimtąja kai 
ba sekmadienines Mišias, teikti 

i Krikšto ir Santuokos sakramen- 
j tus bei atlikti' laidotuvių apei- 
I gas. Tačiau lig šiol nieko nega- 
i vo. Jau 7 metai,-kai Seinų lietu-

tinkamas religinis aptarnavi- 1 
m As. Jie Žifie, kad buvusioji pro- , 
testantų maldykla (tarp kita ko, 
tai ne tik protestantų kulto na
mai, bet ir pertnaži, netinkami 
lietuvių bendruomenės reika
lams), betkada gaH būt teisėtų 
savininkų vokiečių pareikalauta 
grąžinti. Kitoms koplyčioms bet ■ 
kokiu atveju taip pat lengvai ga ‘ 
lėtų būt atimtos teisės, ir lietu- j 
viams nieko neliktų- čia viskas 
gražiai išsispręstų vien, tik užtik 
rinant teisių lygybės principą. 
Kol prie šito nebus prieita, lie
tuviai nenurims. Truputį atkak
lūs tie lietuviai, taip, bet jeigu 
tokie nebūtų, gal nebūtų nė Lie 
tuvos, ir šiuo metu tikrai nebū 
tų vienintelės katalikiškos tau- į 
tos toje nelemtoje Sovietų Są
jungoje.

Šventasis Tėve, jei taip eng
tų kokie turkai (kaip Sobieskio 
laikais), arba kokie ateistai 
(kaip Stalinas ar jam panašūs), 
tikintys lietuviai viską perneštų 
ramia kankiny stės dvasia. Bet i 
kad taip elgiasi krikščionys ka
talikai katalikiškoje Lenkijoje, 
dargi remdamiesi paties popie
žiaus autoritetu, tai šiandien jau 
tikrai nesuprantamas reiškinys! Į

Jūsų šventenybė iškilmingai 
pareiškė, kad “Tylos Bažnyčios 
jau nėra”. Už tai lietuviai Jums 
yra labai dėkingi. Tačiau liūd
na patirti, kad ir po tokio pa
skelbimo, dar yra tokia Bažny
čios dalis, kuri kenčia, kuri kęs
ti sukandusi dantis, pačioje po
piežiaus tėvynėje — katalikiš
koje Lenkijoje!

Tačiau tyla ir čia negali truk
ti amžinai. Jaučiamas pavojus 
(ir tai neišvengiama), kad ir čia 
atsiras koks “Solženycinas” ar 
“Sacharovas”, kuris, rizikuoda
mas savo laisve ir net gyvybe, 
atskleis pasauliui šitą ‘‘Tylos 
Bažnyčią” pačioj katalikiškoj 
Lenkijoj!

(Bus daugiau)
(Iš “Tėviškės žiburių”)

dieniais nors pagiedoti- po Mi
šių vieną kitą i^tuvišką giesmę 
bazilikoje, kurią jų tėvai statė 
ir kurią jie patys savo aukomis 
padeda išlaikyti, • tačiau yra vi
sokiais būdais trukdomi, kaip 
kad ir man pačiam teko patirti. 
Dargi yra niekinami, išjuokiami 
ir net grasinami? “Negausi išri
šimo visoj vyskupijoj”, “Netu
rėsi palaidojimo”, “Eisi ir tu Į 
pragarą, jei susidėsi su tais ban
ditais.?

■ Tiesa. 1973 m. Lomžos vysku
pas leido laikyti- vienerias sek
madienines Mišjas lietuviškai, 
tačiau ne parapijos šventovėje, 
o buvusioje liuteronų maldyklo
je. ir pažadėjo kitas koplyčias. 
Betgi tai nėra sprendimas. 
Klausimas yra gilesnis, princi
pinis. Lietuviai kovoja už egzis
tencijos teisę, kuri jiems panei
giama; kovoja UŽ lygi As teises 
naudotis parapijos šventove 
(kuri, pagaliau,- yra jų švento
vė); kovoja už teises, kurias 
šiandien, visuose pasaulio kraš
tuose etninės mažumos turi, kad 
būtų gerbiama jų kalba bei tei
sėti religiniai-kultūriniai papro
čiai ir jiems būtų užtikrintas

KODĖL JOS NESUĖDĖ?

Išėjęs į pensiją anglų kariuo
menės majoras, beveik visą savo 
gyvenimą praleidęs Indijoje, sa
vo draugų svečių ratelyje pasa
koja pergyvenimus:

— Vieną kartą man su žmona 
išvažiavus į džiungles, ji pradė
jo fotografuoti dramblį. Staiga 
pastebėjau, kad čia pat už jos 
bestovįs milžiniškas tigras. Aš 
įkopiau j medį ir sukaupęs visas 
dvasines jėgas pažiūrėjau tig
rui j akis, be paliovos šnibždė
damas “Nesuėsk jos, nesuėsk 
jos!” Galite man tikėti ar ne
tikėti, tigras momentą susvyra
vo ir grįžo į džiunglę.

Tuo metu atsidarė į 
durys ir ant slenksčio 
majoro žmona. Vienas
kuris ponios majorienės ne
buvo matęs, majoro patylomis 
paklausė:

“Ar tai ta yra tamstos pasa
kojimų didvyrė?”

“Taip”, patvirtino majore.
“Tai kodėl tamsta nenorėjai, 

kad tigras ją suėstų?”

saliona 
stovėjo 
svečias,

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUL

Rfi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON* FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 S0. HERM1TAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
jį AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AMBULANSO
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE,PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401Nuo

1914 metu
A

GET RELIEF 
FROM COKfTlPADOH 

WITHOUT 
SPASMS OR CRAMPS

(fegttoi
■ STOOL SOFTENER*
My. - . - -r   

IX ..♦» NW*

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avcruic 

Cicero, ILL. 60650
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ ?
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

Aikštės automobiliams pastatyti

Midland savings .ptv- 
nauja taupymo u ..amt; 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi u 
atęitvie.

S*skait6« apdraustos 
Iki $40,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicag*. IL 6062 

T»l. 925-7400
8929 SO. HARLEM Av£, 

Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

Passbook Savings.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

4 \ savings 
(Minimum S500) 

Certificate

BUTKUS - VASAITIS
1446 So: 50th Ave^ Cicero, DI. TeL: OLympic 2-100JPETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 71138-1139STEPONAS C. LACK HI SŪNŪS

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilb, HL 974-4419

3354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Friday. October 21. 19R0
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MEET RICH DALEY
CANDIDATE FOR STATE'S ATTORNEY OF COOK COUNTY
Ateitininkų Namai, 127t.li and Archer Ave., Lemont

FRIDAY, OCTOBER 21th, 7:30 P.M.
Refreshments

A copy of our report filed with the county clerk is available for pur
chase from the Cook County Clerk, 118 N. Clark St., Chicago, DI. 60602

<♦> •»: :e> <^:«

DU YPATINGI SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ AMERIKOJE VAJAI

Į Specialus vajus
SLA narių pageidavimu, Su

sivienijimas Lietuvių Ameriko
je pratęsia dabartinį Specialų 
vajų naujiems nariams įrašyti. 
Vajus tebevykdomas ne liktai 
naujų narių verbuoti, bet ir su
daryti progą esamiems nariams 
•iki 70 metų amžiaus savo ap- 
draudas padidinti, šio vajaus 
metu įsirašantieji į reguliarias 
apdraudas (V-l, V-2, V-3 ir 
V-X) gauna net 50% nuolaidą 
nuo pirmų metų metinių mokes
čių. šio vajaus metu nariai ir 
nauji aplikantai gali. Susivieni- 

- jime apsidrausti iki $5,000 ne
tikrinę sveikatos.

Ypatingas Jaunimo vajus
Didžiausia ir seniausia jauni

mo organizacija yra Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje. Juk 
ketvirtadalis narių yra jauno
sios kartos! Taip pat reikia atsi
minti, kad Susivienijimą sukūrė 
jauni aušrininkai. Per savo ilgą 
ir garbingą istoriją Susivieniji
mas buvo toji visuomeninių ir 
kultūriniu reikalu mokykla, kuri 
iš jaunų veikėjų paruošė paty
rusius visuomenininkus.

. Susivienijimas visuomet ėjo iš 
vieno su kitomis jaunimo orga
nizacijomis, joms suteikdamas 
finansinę bei kitokią paramą. 
Žavėdamasis jaunų lietuvių

nius šokius, dainų šventes, jau
nimo organizacijų sąskrydžius 
ir stovyklas, Susivienijimas rim
tai susirūpino lietuviškam jau
nimui sukurti tvirtą finansinį 
pagrindą, be kurio joks ateities 
veikimas nebus įmanomas.

Vykdant SLA seimo nutari
mus, ir pasiteiravus pas aktua- 
rus, Susivienijimas skelbia 
JAUNIMO VAJŲ.

Jaunimo Vajaus šūkis yra: 
“Investuokime penkiolika dole
rių ateičiai, apdrauskime jau
nuolį už $5,000!’’ Taip, Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje yra 
pajėgus pasiūlyti lietuviškam 
jaunimui nuo gimimo dienos iki 
25 metų amžiaus $5,000 termi
nuotos apdraudo's polisą už tik 
$15 į metus. Be didelių forma
lumų Susivienijimas savo narių 
vaikus, vaikaičius bei kitų lietu
vių kilmės jaunuolius priims į 
narius su $5,000 apdrauda.

JAUNIMO VAJUS oficialiai 
prasidėjo 1980 m. rugsėjo 1 d.

Dėl smulkesnių informacijų
prašome kreiptis pas kuopų fi- davome matyti, debesų 
nansų sekretorius arba į SLA dengtas dar kelias kitas bažny- 
Centrą šiuo adresu:

ratos pratęsimą, už atsiskaity* 
mą už bilietus ir už $5-auką. Jis 
taip pat atsiuntė p. Jackaus $10. 
už bilietus.

4

— Šerėnas Movers iš Burbank, • 
HE apsigyveno Clearing apylin-1 
kėje prie Marquette Parko, 

' 7051 W. 63rd St.
— A. S. Kenstavičius, Hope, 

B.C., atsiuntė $100: už dvejų 
metų prenumeratą ir $10 auką. 
Dėkui-

— J- Bitneris iš LaSalle apy- 
I linkės prie. Montrealio, iš anksto
•pratęsdamas prenumeratą, savo 

gerus linkėjimus atlydėjo $12 
auka. Ponia Marta Povilaitis iš 
Filadelfijos atsiuntė $5, o Kasta 
Yonikas iš Brighton Parko at
siuntė $2. Dėkui visiems.

I
— Willow Springs stalas Nau- 

' jienų bankete. Dalyvaus Emma 
- ir Tony Petraičiai, Sophie ir 
| Stanley Adomaičiai, Charles 
Norgel su žmona ir Jonas Bal
čiūnas su

Į

šeima.

IR VĖL VAŽIUOJAME I YLAKIUS
Atkelta iš 4 psl.

VYSKUPAS PR. KAREVIČIUS 
ALKOJE IR ARKŠVOJE

Br. Kviklio Mūsų Lietuvos IV 
.tome rašoma: “1923 m. vasarą 
vysk. Pr. Karevičius, vizituoda
mas Ylakių parapiją, aplankė ir 
Alkos kalno koplyčią ir susirin
kusiems prie jo žmonėms pasa
kęs patriotinį pamokslą”.

Kai mus vaikus tėvai nusi- 
veždavo pas gimines Petrauskus 
į Arkšvą, seniesiems besivaiši- 
nant mes su Petrauskų jaunimu 
ne tik Luobos upės skardžiais 
lakstydavome, bet nubėgdavo
me ir Alkos kalną aplankyti, 
koplyčios bokštelyje palaipioti. 
Saulėtą dieną iš to bokštelio be 
Ylakių bažnyčios kartais galė- 

neuž-

Centrą šiuo adresu: čias: Skuodo, Truikinų, Šačių,
Lithuanian Alliance of America Vaičaičių ir net vieną Latvijo

je. Žinoma, miškams ir krūmams 
i augant ir vaizdas keitėsi, mato- 

į j mumas mažėjo.

307 West 30 th Street 
New York, NY 10001 
Telefonas (212) 563-2210

Be abejo, vyskupo Karevi-

LB (R) Cicero Apy-

gavo leidimą atvykti Į Ameriką 
ir gyvena Čikagoje. Ji, be abe
jo, matė ir kaip Alkos kainas po

į NETIKSLUMŲ PATAISYMAS 
š. m. spalio men. 23 d. Nau-

bent dviejų asmenų pirštų ant- 
Veikla, kuri reiškiasi per tauti- spaudai būtų vienodi.

© Iki šiol dar nerasta, kad čįaous Alkos kalno lankymas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or* 

ganicacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metams.

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

ne

buvo visai kitoks, negu vaikų ar 
šiaip suaugusiųjų. Jis buvo pak 

: viestas koplyčią ir kalne esan
ti čias kapinaites pašventinti. Po 

j apeigų vyskupas pietavo kalno 
Į papėdėje ūkį turėjusių Petraus
kų namuose, kartu su daugybe 
prikviestų giminių ir šiaip sve
čių. Anais laikais vyskupą iš 
arti matyti buvo nepaprastas 
įvykis. Kai po pietų, prieš išva
žiuodamas, vyskupas Karevi-j 
čius su žemaičiais žemaitiškai 

j šnekučiavosi ir mes vaikai sten 
gėmės ko arčiau prie vyskupo 
prilįsti.

Adelė Petrauskaitė-Bričkienė 
bolševikų buvo ištremta už Ura
lo, bet laimingai grįžo. Dukte
rs. I. Raudonienės pastangomis

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA
New York, N. Y. 100C] 

*07 W. 30th St.
Tel. (211) 5A3-me

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 KULTŪRA — ŽIAURŪS 

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

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

$8.00

$4.00
$3.00

i

k

Al V A AU AA VZ

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, QAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
■R lEJĄ \JS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. 

j£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

— Pardavimui , ~ Namai, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATE FOR SALI

2212 W. Cennak Road Chicago, HI TeL Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI fS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA T

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE H

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

v 35

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI Į

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, - 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

— JAV 
linkės Valdyba rengia Rudens 
Balių š.m. spalio mėn. 25 dieną 
7 vai. vak. šv. Antano parapijos 
salėje, 1500 So. 49th Ct., Cice- 

_ro, III. Bus labai įdomi progra-
karo atrodė. Aš esu kitų ylakis-^ ir skani. vakarienė. Tetrau
kiu pasakojimus girdėjęs, jogĮtig 656_2550 Valdyba 
koplyčia raudonajai armijai į 1 ____________ .
Lietuvą grįžtant per karą sude
gė. A. Bričkienės brolis Vincas 
Petrauskas per pirmąjį bolševik
mėtį Sibiran ištremtas ten mi-j j ienose buvo’paminėta, kad J. 
rė. Brolis Pranas mirė Čikagoje,1 Plaušinaitis ir Draugelis at- 
o brolis kunigas Kazimieras Baž . siuntė $20, o turėjo būti $30. 
nyčių knygoje minimas mirusių- 1 
jų kunigų sąraše, palaidotas Či- prisiuntė po $10, t. y.’$20 kai-į 
kagoje.

- , Į
Br. Kviklio paruoštase kny-! 

gose yra vertingos medžiagos, 
bet gan skubiu tempu knygą po 
knygos spausdinant, gal nebėra 
laiko nė raštų, stilių knygai tin
kamu padaryti. Pvz., trumpose 
kunigų biografijose kai kur vis 
“dirbo” žodis po keletą kartų 
kartojamas, skurdinant raštą. > 

. Per skubą ir žymių stambių klai; 
dų padaroma. Mūsų Lietuvos že j 
mėlapyje Apuolė iš Kretingos 
apskr. perkeldinta į Mažeikių 
apskritį, o Lietuvos bažnyčių j Knyga su formomis gauna Y * • V • • • I

Už loterijos dvi knygeles jie]

tu ir dar pridėjo kiekvienas 
nuo savęs po $5 Naujienų pa
ramai.

TESTAMENTAI

i

1

Tuo reikalu jums gali daug- 
padėti teisininko Prano šULOi 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “SūduVos’5 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

i

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

' Kreiptis:
A.LAURAITIS ' *

4645 So. ASHLAND AVI.
523-8775

j

E
INBGHECRHOOD*J realty GROUP

Well help you make the right move,

GENERAL REMODELING 5
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, Ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir riša kita. > „ 

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K»dzie Avenuo 

Tel. 776-8505
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f

v
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knygoje Žemaičių Kalvarija pa
puošta iš suvalkiečių “paskolin
ta’1 Suvalkų Kalvarijos bažny
čios fotografija.

(Pabaiga)

ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ -

I
i

ir

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar

— SLA Sesta Apskritis savo 
metinės konferencijos proga pa
skyrė Naujienoms $50 auką ir 
ją atsiuntė per iždininką Petrą 
Bružą. Dėkui valdybai, susirin
kimui ir visoms tą vienetą suda
rančioms SLA kuopoms.

— Dėkui D. Renkauskui iš 
Toronto už ankstyvą prenume-

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

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

■Autoriaus
7114 S.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

Chicago, IL 60629
Knygos kaina — 5 doleriai.

LITERATAI

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
#727 S, Western Ave^ Chicago, ID. 60643 

Telef. 312 238-»787
• Nemokrum pitinuvlinM užsukant lėktuvų., traukinių, laivų kelio* 

Jų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciiaa; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relzia rezervuoti vietas 
i anksto — prieš 45-60 dienų.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MAJUJA NOKEI

ZWg West 49t* st, CNcar*, HL «062l • TtL WA 1-17.57 
Didelk p»Ml rinkimu geroe rflifet įvtiriij prekiįj.

MAISTAS Ii EUROPOS 8AND1LIŲ

_ w _______

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

X501 W. IMk St, Chtetgo, DL IM21. — TeL WA 1-27X7

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti. 
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

BRIGHTON PARKE gerą pelną 
nešantis gerai prižiūrėtas na
mas su tavernos bizniu, užkan
dine nuo 11-tos iki 1-os ir savi
ninkui butu tik už $49,000. Ap
žiūrėti galima su savininku su
sitarus telefonu nuo 3 vai. popiet 

284-5911

Psichiatrinės ligoninės kori
doriuje susitinka du ligoniai.

—Labai džiaugiuos sutikęs ta
ve. Grąžinsiu tau knygą, kuria [ 
jau perskaičiau. Dėkoju už pa
skolinimą. Tai įdomiausias vei
kalas, kokį man teko kada skai
tyti. Tik vienas trūkumas — 
per daug personažų, kurių pa
vardės sunku atsiimnti. Tiek jų 
daug prirašyta...

Tuo metu praeidamas klinikos 
koridoriumi, gydytojas, pastebė
jęs savo pacientus, bevartančius 
storą telefonų knygą, sušuko:

— Tai jūs ją skaitote? Aš jos 
visą savaitę ieškojau.

GYDYTOJO RECEPTAS
Pd karšto pamokslo savo 

gauleiteriams Hitleris persišal
dė ir smarkiai susirgo. Buvo iš
kviestas garsus gydytojas Spitz. 
Jis, patikrinęs ligonį, slaugyto
jams pasakė:

— Jam reikalinga karšta 
pirtis.

— O kaip tą pirtį paruošti? 
— paklausė tarnas.

— Du kartus panardinkite į 
vandenį, tik vieną kartą iširau

■ kite, — tarė gydytojas.

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Raikla

MAINTENANCE MAN
Experienced full time machinery 

and building maintenance. 
Excellent benefits. 
Call: Mr. GEORGE 

463-8500

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

2835 W. PERSHING ROAD 
Pirmame aukšte suaugusiems 
išnuomojamas keturių didelių 

ir švarių kambarių butas.
Kaina — $160 mėnesiui.

BRIGHTON PARKO apylinkėje 
išnuomojamas 5 kambarių 

butas suaugusiems.
Teirautis telefonu 927-4731

WITH SliEP-EZF 
YOU CAN REST EASY.
Sleep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a good night’s sleep And 
isn't that all you want9 Use 
only as directed.

DAŽYMAS IR REMODE- 
\ LIAV1MAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383 s

/

Laikrodžiai Ir brangenybia
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street

• Tel. REoubHc 7-1941
v

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

L

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Mb piewood. Tel. 254-745© 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais *nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPfNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629
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