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ALTO PIRMININKAS DR. KAZYS ŠID- i 
LAUSKAS VYKSTA Į MADRIDĄ

, - . ~ 1

Siekdami įvairių tautų dele
gacijas, atvykusias į Madrido 
konferenciją, informuoti apie 
Lietuvos reikalus, norėdami už
megzti platesnius kontaktus, o 
vėliau gausiau perteikti infor
macijas lietuvių visuomenei, į 
Madridą tarptautinės konferen
cijos metu laipkričįo 13 d. vyks
ta Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr.. Kazys šidlaus- 
kas ir ALTO informacijų.vedė- atmosfera lėjo Mti

kun: TI, j1“.1“5-1 tiršta. Bet paskutinės Titano
° ° iais T nuotraukos rodė, kad vienas Ti-dr.,J. Genys^vyko i Madndų • buv0 alnJosfe_

lapkričio 7 dieną.
- '' '1 ~ * *’ *

? TELEGRAMĄ NAUJAM
, PREZIDENTUI
Naujai išrinktam būsimam 

prezidentui Reaganui ALTo var
du dr. K. Šidlauskas išsiuntė te-

ŠIANDIEN KELIAUTOJAS I 
PRASKRIS TITANĄ

PASADENA, Čal. — Ameri
kos ‘astronomai prieš šešerius 
metus nustatė, kad Saturno pa
lydovas Titanas turi atmosferą, 
bet iki šio meto jie nežinojo, 
kokio sąstato ta atmosfera ga
lėjo būti. Iš 77,000 mylių aukš- 

r ’■ tumo gautos žinios rodė, kad

{roš. Mokslininkai manė, kad 
nedengtas ašigalis galės paro, 
dyti, kokio tirštumo yra Titano 
atmosferą ir kaip atrodo jo pa
viršius. j

Trečiadienio 1 rytą Pirmasis 
• Keliautojas praskries 2,500 my-

'XWII'jWF1

Prez. Carteris, prieš išvažiuodamas kelioms dienoms poilsio, pareiškė' vi
sam kraštui, kad jis sausio 20 dieną tvarkingai perleis vyriausybę 

naujai išrinktam prezidentui Ronald Reaganui. ■ . y

legraihą, sveikindamas su laimė-, lių „atstumo nuo Titano. Jis pra- 
jirriu, reikšdamas vilčių, kad jo (ąkries 45,255 mylių į valandą 
taikus, bet tvirtas nusistatymas’■ greičiu. Keliautojas I turės pro- 
prieš agresorių s pa dės Lie t uvai J gos pada ry ti Ti t ano nuo tra ukų 
atgąutĘnep"r9cIausdmyKę, dėko- iš ki tos pusės. Mokslininkai turi
damas už Reagano! sveikinimą 
sukaktuviniam 40-ajam ALTo 
suvažiavimui.

Taip pat pasiųsta sveikinimo 
telegrama senatoriui Charles 
Percy, kuris ęteĖąr tampą Sena
to užsienio^ reikalų komiteto pir
mininku. S - ~

: NAUJAS LEIDINYS
ALTo pirmininkas dr. Kazys 

Šidlauskas parašė pratarmę nau
jai spausdinamai knygai “Vals
tybininkas politikos keliu”.

* * *
TEISINGUMO DEPARTA

MENTO LAIŠKAI

vilties, kad Keliautojas I tvar
kingai atsiųs visas nuotraukas 
j. sekimo stotis Ispanijoje ir Pa- 
šadenoje, Kalifornijoje.
. Keliautojas I trečiadienį pra- 
skrie&^prdVTitaną, o jai^rečia- 
dienioi.popiet,'15^45 vai.,y jis - jąū 
bus visai netoli .Saturno žiedo 
paviršiaiis. Iki paties Saturno 
Keliautojas dar bus milijono 
mylių atstumoje.
į-‘ Keliautojas I, jei viskas eis 
tvarkingai, tai galės pranešti ne 
tik apie žiedą, bet ir apie patį 
Saturną. Manoma, kad Saulės 
spindulių susikirtimas su žiedo 
paviršiumi mokslininkams galės 
pasakyti apie Žiedo sudėtį.
: Pats paskutinis Saturno paly
dovas, arčiausias Keliautojui, 
būsiąs Hiperijonas. Prie šio pa-

BALSĄ IRANO VALDŽIOJE -
TAI RODO BUVUSIO UŽSIENIO REIKALŲ MINIS

TERS GREITAS PALEIDIMAS IŠ KALĖJIMO

NISTAN0 PARTIZANUS
KAIRA^?vĄfegipto' prežiden

Teisi ngumo departamento 
įstaigos, kuriai pavestą aiškinti 
karo nusikaltėlius, pareigūnai ’įis'’bu^” ketvirtainį
siuntinėja estams laiškus, ieško
dami liudininkų. JAV Estų Ta
rybos atstovas M. Kari sužinojo j Keiiaitojis"i "skries
iš Allan Ryan, kuris yra minė
tos Teisingumo departamento 
investigacijų įstaigos viršinin
kas, kad tokie raštai nėra teisi
niai dokumentai ir gavėjas ne
turi pareigos atsakyti.

* * ♦

PABALTIJO VALSTYBIŲ DIP- 
, LOMATINIS TĘSTINUMAS

Valstybės departamento pa
reigūnas Baltijos valstybėms 
Thomas Longo painformavo 
Jungtinį Pabaltiečių komitetą 
Washingtdne, kad po' prežidėii- 
tinių rinkimų jis ir kiti Valsty
bės departamento pareigūnai 
kontaktuos Pabaltijo valstybių 
atstovus WashingtcJne ir tarsis 
dėl kandidatų į jų įpėdinius.

(ALTo Informacija)

; 9,45 vai. ryto..
Nuo Saturno ir jo palydovų

' ‘ į tiesiai į
Urana.

— Keliautojas I persiuntė že
mėn geras Titano nuotraukas.

TEHERANAS. — Specialiu 
mules Chomeini įsakymu buvo 
tuojau;paleistas iš kalėjimo bų- 

Irano užsienio reikalų mi- 
nisteris Sadegh Ghotbzadeh. 
PARS žinių agentūros praneši
mu, jis buvo sulaikytas praeitą 
penktadienį už kalbą, pasakytą 
ketvirtadienį per Teherano ra
diją ir televiziją. Kai kurios kal
bos vietos buvo priešingos mu
los Chomeini bei revoliucinės 
valdžios linijai ir nusistaty
mams. Jis buvo uždarytas į Evin 
kalėjimą Teherane. Pirmadienio 
vakare jis buvo paleistas spe
cialiu mulos Chomeini įsakymu. 
Prieš tai jį kalėjime aplankė 
Ahmad Chomeini, šijitų patriar
cho sūnus ir politinis parei
gūnas.

Politiniai stebėtojai bei žino
vai tvirtina, kad Ghotbzadeho 
paleidimas reiškia prezidento 
Bani Sadr ir nuosaikiųjų balso 
sustiprėjimą. Jie yra nusistatę 
greičiau baigti nutrūkusius san- 

1 tykius su Amerika ir paleisti 52 
įkaitus, laikomus nuo praeitų 
metų lapkričio 4 dienos. Kare 
su Iraku, iraniečiams yra reika
lingos atsarginės lėktuvų, maši
nų bei ginklų dalys,

Kuveito respublikos laikraŠ- 
! čiai praneša, kad į Maskvą 
vyks Irako vicepremjeras Tarek 
Aziz prašyti ginklų, amunicijos 
ir atsarginių dalių pagal pasi
rašytą draugiškumo ir savitar
pinės pagalbos sutartį.

Abi kariaujančios šalys pra
neša apie laimėjimus ir apie 
oro kautynes Ahwaz miesto ra
jone. Irako prezidentas Saddam 
Hussein pareiškė, kad kariaus 
ir prijungs užimtas teritorijas 
tol, kol Iranas nepripažins Ira
kui Shalt al-Arab vandens kelių.

I pranešė, kad -jo?‘valdomas kraš
tas pasiuntėSkaninę pagalbą‘ Af
ganistano įįrairtjzahams, kovo- 

Į jautiems prieš Sovietų okupaci
ją. Savo kalboje Mahometonų 
j lygai jis pakaltino Siriją, Libiją" 
i ir Pietų JęnHira,‘ sudariusius

WASHINGTON, D C. — Karo ' draugystė^į^^ ’ su' Sovietų 
žvalgybos žiniomis, Sovietų Są- 
junga paleido jūron pasaulyje i nišką Af^^^šSitTriešpinbHką.

SOVIETAI PAGAMINO 
30,000 TONŲ POVAN

DENINIUS LAIVUS

REIKALAUJA LIETUVAI LAISVĖS, 
IŠKRAUSTYTI SOVIETU POLICIJĄ

LIETUVIŲ GRUPĖ IŠKĖLĖ VĖLIAVĄ VISAI 
PRIEŠ SOVIETŲ DELEGACIJOS VĖLIAVĄ

MADRIDAS, Ispanija.— Ant- ---------------
radienio rytą Ispanijos ir Vaka
rų Europos televizijos grupės 
nufotografavo lietuvius, iškėlu
sius lietuvišką vėliavą visai 
prieš iškeltą Sovietų vėliavą.

Tuo vėliavos iškėlimu nori
mam išreikšti viešam protestui 
vadovavo dr. Kazys Bobelis. 
VLIKo pirmininkas, su VLIKo 
vicepirmininku Kostu Jurgėla, 
dr. Jonu Geniu ir iš pavergtos 
Lietuvos neseniai ištrūkusiu 
Vladu šakaliu antradienio rytą 
susirinko prie rusų iškeltos vė
liavos ir iškėlė lietuvišką tri-1 ga pareiškė jų dėkingumą JAV 
spalvę. Jie reikalavo laisvės Lie
tuvai ir rusų karo jėgų, polici
jos bei Maskvai parsidavėlių jos ilgalaikę politiką, nepripa- 
iŠkraustymo iš Liėtuvos teri
torijos. ■ •

Prie demonstracijos prisidėjo' 
Madride gyvenantieji lietuviai \

- studęntaį-įę Jsp^aijoje gyvenau-į dinas žmogaus teises ir tautų 
tieji Įi^viai.^Madridą"atvyko J laisve. Jie ištisą įnėnešf'prieši- 
kituOse miestuose gyvenantieji j nosi kalbėti apie Belgrado kon- 
lietuviai. Atvyko lietuviai ir iš ferencijoje keltus klausimus.

Madrido 
pavojaus

LIETUVOS PASIUNTI
NYBĖS ŽINIOS

Ryšium su Madrido apžvalgi
ne Helsinkio Baigiamojo Akto 
konferencija, Valstybės depar
tamentas priėmė tris Pabaltijo 
diplomatinius atstovus š.m. lap
kričio 7 d. tikslu padiskutuoti 
pabaltiečių laisvo apsisprendi
mo klausimus ir žmogaus teisių 
rūpesčius, liečiančius Pabaltijo 
tautas.

Diplomatiniai atstovai ta pro-

vyriausybei už jos gilų suprati
mą pabaltiečių rūpesčių ir už

žistančią prievartinės Pabaltijo 
| valstybių inkorporacijos Į So
vietų Sąjungą 1940 metais.

didžiausius povandeninius lai-1 y; ./ ■ ' _.

vus, 30,000 tonų talpos. Jie yra i
varomi atomine energija,: turi | Senato^ū^^&jąm;>Ptoimiire 
20 leidimo Įtaisų raketoms leis-1 (D., WiS.Ą ^bėi^tę,«kad Gyny- 
ti. Du kartu didesnis už patį di- j bos departamentas, išėmė is apy- 
džiausią Amerikos. povandeninį • vartos p^įerinj dolerį, c vie- 
laivą, Sovietų povandeninis lai-j toj jo pr^ągųoją 'Susan.B.- Am 
vas gali paimti 20 tarpkonti- i thony doferįhę monetą savo da-

J- 1 f i • • /**?.- * FTV T rliniams Europoje.-į Tačiau Vo
kietijos bankai už tą monetą 
moką tik Adeną markę, o už po
pierinį dolerį moka 1.75markės;

nentines raketas, galinčias nu
skristi virš 4,000 mylių. Tačiau 
USS Ohio, norg yra žymiai ma
žesnis, gali paimti 24 tokias 
raketas.

Sovietų povandeninis laivy
nas daugiausia turi Alpha kla
sės povandeninių laivų. Nežiū- kymo, todėl jis buvo suimtas, 
rint jų greičio bei kitų gerų pri- =========== 
valumų, jie negali kontroliuoti į 
garso ir yra greitai susekami. !

fietuviai. Atvyko lietuviai ir iš ferencijoje keltus 
Prancūzijos bei Belgijos, 
siems rūpi laisva Lietuva.

Konferencija turėjo prasidėti1 taikai klausimą. Apie saugumą 
pirmadieiup rytą, bet delegacijų Europos valstybėms 
pirmininkai visą dieną ginčijosi kalbėti nenori. Jier 
jr nepajėgė įtikinti Sovietų de
legatų, kad prisilaikytų tvarkęs Į 
ir svarstytų Belgrade keltus t 

(klausimus. Pagrindan buvo pa- į 

dėti Helsinkio aktai ir aktuos? i 
keliamos pagrindinės žmogaus; 
teisės ir tautu laisvės klausi-1 ? ? ° 1, . ! delegacijoms storą knvgą. Rasimas. Kiekviena valstybe pa- J ‘
ruošė pranešimus apie pagrin- 
dmes žmogaus teises savo vals- f T. ® ., o • x ii - i ‘Jie šito klausimo visai nesvarstė, tybeje. Sovietų atstovai Belgra-1 
do . konferencijoje pasižadėjo 
paruošti pranešimą apie pa
grindinių žmogaus teisių pa-. 
žangą pačioje Rusijoje ir rusų |

Jiems buvo įsakyta 
konferencijoje kelti

rusai ir 
atredo, 

kad yra didelis pavojus taikai, 
i todėl jie ir stengiasi kelti nau- 
Ijus klausimus, kad nereikėtų 
1 susirinkusiems pasakoti, kaip 
! jie vykdo Belgrado nutarimus. 

Amerikos delegacija įteikė vi
soms į Madridą atvykusioms

našiai pasielgė ir kitų valstybių 
delegacijos, išskyrus rusiškąją.

Madrido konferenciją turėjo 
pradėti Ispanijos premjeras 
Adolfo Suarez. Matydamas, kad 
Amerikos ir kitų valstybių dele- 

r .. i ...i T . iv, gaciju pirmininkai nesutaria su—Gotbzadė pakritikavo Irano pavergtuose kraštuose. , . . , , , .. . ,‘ j.,,.. -ii. — x ,, i ■ i • • rusais del konferenciios darbo- vynausvbe del lėto reikalu tvar- Tuo tarpu Madride rusai vi- i , . .. ., . . „. . . , - , „ ... „ . tvarkęs, ns pasikvietė Sovietusai atsisakė kalbėti apie pagnn- l , . .. v  j Sąjungos ir JA v delegacijų pir-

KUBA PASMERKĖ 
JAV RINKIMUS

HAVANA.— Pikčiausiai Ron
ald Reagano laimėjimą sutiko 
Kubos komunistinė spauda. Ku-: 
bos žinių agentūra "Prensa La-' 
tina” paskelbė, kad rinkimus j 
laimėjo multimilijonierius filmų 
aktorius, kuris nori sugrįžti į se
nas dienas, kai JAV marinai iš
lipdavo bet kurioje teritorijoje, 
kur tik jie užsimanydavo.

•

Toliau savo komentare žur
nalistas pažymi, kad Kubos 
žmonės (suprask, jų valdžia) 
labai nusivylė nevykusiu ame
rikiečių pasirinkimu.

KALENDORfiLIS
Lapkričio 12: Sopata, Juoza

patas, Naumė, Saum antas, As- 
tikas.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 6:33.
Oras vėsus, vakarį gali lyti.

Dr. Jonas Genys dalyvauja 
Madrido konferencijoje. Ant
radienio rytą jis dalyvavo lie
tuvių suruoštoje demonstra
cijoje prieš Sovietų Sąjungos 
pagrobimą nepriklausomos 

Lietuvos.

— Buvęs kano užsienio rei
kalų ininisteris Gotbzadė bijo, 
kad revoliucinės valdžios atsto
vai dar kartą nejsakytų jo su
imti. Gotbzadė prašė prezidento 
Banį Sadr globos.

— Zimbabvės respublikoje 
vėl prasidėjo partizanų kovos. 
Pirmadienį Bulawajo mieste 
premjero Robert Mugabės par 
tizanai, policija ir kariuomenė 
susikovė su Vidaus reikalų mi- 
nisterio Joshua Nkomo partiza
nais. Iki Šiol yra 16 užmuštų ir 
šimtai sužeistų.

R. Reagan pakeitė savo nusistatymą pardavinėti ru
sams javus. Jis mano, kad rusai bus sukalbamesni, 

kai jie negalės Amerikoje pirkti javų.

mininkus ir jie r s pasakė, kad 
Madrido konfereiyja negali iš
siskirstyti. Ji turi prasidėti šian
dien. “Aš tą konferenciją pra

plėsiu. Ji eis pagal priimtą Eu- 
, ropos saugumo ir bendradarbia
vimo darbotvarke. Jeigu jūs ne
susitarsite, tai bus jūsų reika
las. Bet suvažiavusieji turėsite 
klausimus svarstyti... Eikite I
pagal konferencijos nustatytus 
dėsnius ir balsuokite...”

Tvirtinama, kad antradienio 
popu tę konferenciją pradėjo Is
panijos premjeras Suarez. Jis 
patarė laikytis padarytų nuo
statų ir švaistyti klausimus.

Rusams labai sugadino nuo
taikas lietuvių suruošta de
monstracija pačiame Madrido 
centre. \ įsiems aišku, kad ru
sai pagrobė Lietuvą, o dabar 
nori pagrobimą įteisinti.

Jeigu Sovietų delegacija ne
pritars Ispanijos premjero pa
siūlymui, tai Sovietų Sąjunga 
bus apkaltinta Madrido konfe
rencijos ardymu. Ar Kremlius 
norės imti konferencijos ardy
mo atsakomybę, šiomis dieno
mis pamatysime.



(Tęsinys)

v? u r'ez ’imo kon-
1 ’ ok’pLietuva yra 
pa*s vėlyviaurias ir pats kont- 
r^st^kipusias. Tas kontaktas — 
kelionės i okupuotą Lietuvą lais 
varne p įsaulyjo gyvenančiųjų 
lietuviu ir iš ten čia pas mus at- ,, rp , . x „• tuos samdiniams’ •’* Tpn vykstanc ųjų
’ ’in ~Av''k^r^č:’i :u asmenų yra - W v
dskirtingos kategorijos su 
skirtingais tikslais. Prie pirmo
sios kategorijos priklauso t e bro 
liai ir sesės lietuviai, kurie vyks 
tą pas savo gimines — su jomis 
primatyti, save pasiikrmą iš
sakyti, slaptai tėvų kapus ap
lankyti, materialinių dovanų nu
vežti. Jie tegauna leidimą tik 
nepilnas penkias dienas — ir 
tas pačias, lyg paukščiai narve
lyje uždaryti, seklių ir slaptų 
mikrofonų priraizgytame Vil
niaus Gintaro viešbutyje nuola
tinio siaubo nuotaikoje pratū
noti. Jie legaliai pas gimines nu- 
vvkti negali, bet giminėms telei 
džiama su atvykėliais viešbuty
je pas'matyti. Vakarais giminės 
turi grįžti, nors ir toli gyventu' 
namo, nes vietos nakvynei čia 
jiems nėra. Kiekvieną sekančia 
diena i Vilnių tenka vėl atvykti 
— Koks tai beširdiškas žrnon-v 
išprievartavimas. - Tik drąses
nieji ir apsukresnieji svečiai iš 

. Vakarų rizikuoja pasisamdyt 
taksį ar su gaminėmis, kurie tu 
ri mašiną, trumpam laikui iš 
viešbučio išnykti. Sučiuptiesiems 
“viešnagė” nutraukiama.

Atvykimui pas gimines, gy
venančius laisvuose Vakaruose 
iš Lietuvos valdovu leidimą gau 
ti okupanto koštuvas tankus. Čia 
viską nulemia kas vyksta ir pas 
ką vyksta. Jei bent katra pusė 
visagalei partijai kuo nors nūs? 
kaitusi — leidimo išvykti ne
gaus. Pasitaiko, kad po kėlių pa s 
kartotinų prašymų kai ką išlei- rtą žodžių darybą — “reorgų

IGNAS SERAPINAS

MŪSŲ RYŠIAI SU OKUPUOTA LIETUVA
(Pranešimas, skaitytas 1980 m. lapkričio 9 d. Lietuvių Tauliniuos 
Namuose (R) Lietuvių Bendruomenės suruoštame simpoziume

* džia. Tačiau tokiu atveju prie 
išvykstantįjį sutelkiamas didės 
nis sek’mo budi urnas. — Kiek 
vienas isvvkstantysis gauna kie 
tas instrukcijas, kaip la:kyti 
nuvykus. Išvyksiantieji turi pa 
likti ka nors iš artimųjų seimo 
narų “užstatą”. Grįžę namo pa 

turi pateiki
gautų instrukcijų įvykdymo ap; 
skaitą, kuri turi sutapti su mū 
sų aplinkoje okupanto turimi 
slaptų patikėtiniu gaunamais 
duomenimis. Tų patikėtinių net 
rūksta ir mūsų įvairiose orga 
nizacijose.

Taip yra su pilkaisiais vien, 
ar kita kryptimi vykstančiais ar 
Umuju aplankyti keleiviais, sve 
timiems neparsidavusiais, sav 
veiksmais partijos malonės ne
nusipelniusiais lietuviais.

Visai atskirą kategoriją abiem 
kryptimis (iš Vakarų pasaulio 
okupuoton Lietuvon ir iš jos į 
Vakarų pasaulį) vykstantieji su 
daro privilegijuotoji klasė — tai 
partijai pasitarnavusieji, jos pa
sitikėjimą įgijusieji. Šiai kate
gorijai priklauso: a. okupuotoje 
Lietuvoje: išbandyti komparti
jos nariai-instruktoriai bei klus
nūs jos samdiniai: b- laisvajame 
Vakarų pasaulyje: į Vakarus 
riunčamujų įvairaus plauko 
bei paskirties partijos “misio 
nieriu” bei instruktorių globė
jai, jiems informacijų teikėjai 
apie čionykščių organizacijų vei
klą bei apie tų organizacijų žy 
miuosius veikėjus, tautinės išti 
Itimybės principų už jokią kai
ną niekam nepardavusiu^, tau- 
inei ištikimybei nusikaltusiųjų 
veiksmų viešumon kėlėjus (“tik 
rujų patriotų ir gyvosios lietu
vybės statytojų” vadinamus 

Všmeižėjus”), jiems priskirdami 
skaldytojų, renegatų ir. pagal 
dš sovietinės -Rūšrbs pasisko^in-

Cold war.

BmJrd. Sctodi ae be cashed m few h»nL MMt to

',Mįf 

įe-i

> iras bad enough wr Kad to fight the British
Mjrned out.

Becausr winter » Valley fbrge meant snow, Ice. 
md freezing temperature*. All serious vrerrues to a 
<aakeshift army without proper dodur^ 
■DC nearly enough food, and short on 
wznunibon.

k was an army long <xi courage, J

—uve* to safe, dependable savings By taking Mock la

And d cn m xvn canffe
Lake
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vardą; šiai kategorijai priklauso 
ir diktatūrinės organizacijos va
dai, savo vaikų į komunistinius 
Kapsuko kursus siuntėjai, tų 
kursų savoje spaudoje atkaklūs 
propaguotojai, anominių pamf- 
letų autoriai bei jų leidėjai ir pla1 atliko, grįžęs buvo pagerbtas ir I gimt šešerius metus peržengiant 
tintojai; prie partijos pasitikėji- jam suteikta privilegija duoti 
mo malone besinaudojančiųjų koncertą pačioje Tarybų Sąjun- 
priklauso inžinierių, daktarų bei gos sostinėje ir dar pasiųstas su 
kitų sričių mokslo žmonių gru- koncertais į aštuonis Rusijos 
pės, vykstančios į okupuotą kraš okupuotų kraštų miestus.
tą per gen. Petronio malonę Nusipelniusiųjų grupės atsto-
“pranešesnių” komunistinio pa
saulio mokslo žinių parsivežti; j 
prakilniųjų patriotų privilęgi- uį partijai atliekamas paslaugas
jas užsitarnavusių grupę įsiri
kiuoja gausi visų meno šakų bei 
mokslo žmonių eilė kompartijos 
pas mus skaldymo tikslais siun
čiamiems filmų demonstrato- 
tratoriams, solistų koncertams 
ruošti talkininku būriai. Šių 
ruošėju aklas . paklusnumas ir 
pasigailėjimo vertas naivumas 
yra ypač, išrykškėjęs su'solisto 
Vaclovo' Daunoro koncertu. — 
Skelbė jį esant nuskriaustą, per 

sekio’amą (nors legaliai su viza 
išsiųstą), todėl visi virto savo 
atsilankymu jį pagerbti, paguos 
ti. Kai šis “nelaimingasis” su 
mūsų naivėlių pagalba skaldy
mo misiją Maskvos užmačiams 

vai gen. Petronio vadovaujamos 
‘■Tėviškės” (Rodinos) draugijos 

pakviečiami kelių savaičių vieš 
nagėn. Svečiai nešykšti nuolan
kiai pašlovinti vaišingąjį ir dos
nų jų geradarį.

Šias savo viešnages mūsų 
mokslo ir meno vyrai savojoje 
spaudoje ir suvažiavimų kalbo
se skelbia esant bendravimu su 
tauta. Netgi kiekvienam sąmo
ningų šeimų mplįyklinitf amžiaus 
jaunuoliui aiškų, kad nei Pet
ronis, nei visa okupanto samdi
nių virtinė nėra tautos atstovai: 
jie tik aklai klusnūs okupanto 
išbandyti įrankiai. Tautos ats
tovai yra bekompromisiniai ko
votojai su Lietuvos pavergėju: 
politiniai kaliniai, psichiatrinėse 
ligoninėse terorizuojami kanki
niai, Sibiro tremtiniai, pogrin
džio spaudos leidėjai ir pagaliau 
visi pilkieji, priėšiii neparsida- 
vusieji; okupacinės priespaudos 
nešėjai. — Tai mūsų artimieji, 
su kuriais palaikome ryšį laiš
kais. pagalbos siuntiniais ir ku
rių aplankyti daug kas nuvyks 
ta su penkioms dienoms gautu 
leidimu. — Anie privilegijuo 
tiejr vargiai kurie domisi tik 
raišiais tautos atstovais. J’ems 
taip plačiai propaguo'amą šūk: 
“veidu į Lietuvą” pakankamai 
atstoja viešai neskelbiamas, bet 
gi prdktijoje vykdomas kitas: 
— “veidu į draugą Petronį ir jc 
ištikimuosius padėjėjus”.

Prie viso bendravimo su tau
ta vaizdo tenka priskirti ir kap- 
sukinių Vilniaus kursų klausi
mą. Šiuos kursus mūsų fronti
ninkų Bendruomenės vadai va
dina ne tik lituanistiniais kur
sais. bet ir patriotizmo mokyk
la. Okupantas per savo paruoš 
tus patikimiausius tanius jau 
astuonias vasaras buvo sukvie
tęs Vilniun į marksizmo-leniniz
mo indoktrinacijos šešių savai
čių kursus po nekalta “lituanis 
tikos” kursų priedanga lietuviš
kąjį išeivijos jaunimą. Per šia 

’smegenų plovimo mokyklą jau 
perė’o aire pustrecid šimto bū 
simųjų išeivijos ’ vadų šiame 
skaičiuje vyrauja ideologinių or 
ganizacijų, špaudoš darbuotojų. 
Lietuvių Bendruomenės vyriau 
šių vadų vaikai-

Patriotizmo sąvoką iš kursu 
jaunimas tėvams parvežė ne vi
sų tautų pr i pažinu prasme, bet 
tarybinį patHotizma. kuris su- 

tautinius bei rėli^t^ūa papro
čius kaip “buržuazines atgyve 
nas”, jų vieton įpiršdami plačio 
rios tėvynės — Rusijos šlovę: 
marksizmo-leninizmo papuoštą.1 
Tiesos vieton jaunose galvoše 

įpilietina melą — kaip pažan
gaus žmogaus dorybę, nusigręži
mą nuo vyresniosios kartos — 
kaip neišmanėlės ir nuo gyve
nimo atsilikusios, kuriai laikro
džiai -esą sustoję prieš trisde-

Lietuvos sieną. —Grįžę iš kursų 
jaunuoliai tėvams pasisako ge
resniais patriotais pasidarę, ne
gu buvę į juos išvykdami. Pasi
rodo, kad tėvai šiuo pareiškimu 
yra patenkinti. Tačiau ši naivi 
pažiūra yra tolygi pasakose iš
galvotam drąsuolio žygiui į pra
garą velnių iš bažnyčios pavog
tų šventų daiktų parnešti.

Nuvykę į kursus'vasaros me
tu išeivijos jaunuoliai neturi ga
limybių pabendrauti su okupuo
tos Lietuvos studentais, ku
riems komunizmas yra įgrisęs 
iki kaulų. Kursantai apgyvendi- į 
narni bendrabuty ir budrių akių 
saugomi nuo pašalimų įtakų- 
Sekmadieniais nuo ankstyvo ry
to iki vėlyvos nakties išvežami 
Lietuvos kai kurių vietų pama
tyti, kad neturėtų galimybių į 
artimiausioje bažnyčioje religL* 
nių pareigų atlikti, jei kam dari 
jos turi kokios reikšmės. ■

Tie Vilniuje paruošti kadrai, 
busimieji išeivijos visuomenės 
bei politikos vadai, vienos či- 
kagietės studentės pareiškimu, 
nekantriai laukia kol vyresnioji! 
karta iškeliaus negrįžtamon ke- j 
lionėn. Tada, esą, naujieji vadai, 
nušalinę ALTą ir VLIKą, jau 
nė kieno nebetrukdomi. galėsią 
laisvai vykdyti bendradarbiavi
mo politiką pagal Visuomeninių 
reikalų komisijos vadovaujamas 
direktyvą, vienos partijos ranko 
se kietai laikomą.

Kokiam tikslui įsteigti vadi-- 
namieji “lituanistiniai” kursą-i 
Vilniuje — be komentarų pavaiz j 
duoja šis mažas epizodas. — Vie . 
na prieš metus kapsukinius kur
sus baigusi studentų grupelė, 
sekančią vasarą vėl vykdama pa Į 
sisvečiuoti “Tėviškės” draugi * 
jos prieglobsty, Maskvos muiti-( 
nėję ant savo lagaminų paklojo • 
“lituanistinių” kursų vadovybės • 
išduotus rusiškus pažymėjimus. I 
Muitininkai, juos paskaitę, be 
kontrolės juos atleido, džiaugs
mingai tarę: “Dlia naša liūdi nė- 
nada atkrit. Spasibo vam”.

Mus pasiekia kai kurie grau

KNOW YOUR HEART
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dūs ir pasipiktinimo kupini oku 
puotos Lietuvos rezistentų rašy
ti žodžiai, taikomi išeivijos prie
šaky stovintiesiems tituluotiems 
lietuvių visuomenės vadams: 
“Ar jau spėjote pamiršti nuo ko 
jūs bėgote? Ar jau laisvė per 
daug nusibodo, kad vergijos pa
siilgote patys ir dar siunčiate sa 
vo vaikus jos laisvėje gyvenan
tiesiems parnešti? Jūs partijos 
malonę įsigijusieji — atvyksta
te ne mūsų aplankyti, mūsų ai
manų išgirsti, bet su mūsų pa
vergėjui parsidavusiais tarnais 
palėbauti, juos pagarbinti ir už 
mūsų pavergimą jiems padėko-
ti!

Tai skaudus, bet ir teisingas 
kaltinimas tiemas, kurie, bėgda
mi iš Tėvynės nuo gresiančios 
tremties ir sunaikinimo, dabar 
vakarykščiam budeliui vyksta 
pašlovinimo ir padėkos reikšti 
už Sibiro tremtyje, kalėjimuo
se, psichiatrinėse ligoninėse nu
kankintus ir tebekankinamus, 
už daugtūkstantines partizanų 
aukas, brutalų religijos mokyk
lose mokinių prievartingą perse 
kiojimą, už visišką tautos apiplė
šimą. — Šioje vietoje prisimin
tini ir prieš keletą mėnesių bu
vę atspausdinti lietuvių išeivijos 
katalikiškoje ir tautinėje spau
doje anie gėdingi didžiuliai skel 
bimai, kvietę mus vykti paverg
tos mūsų Tėvynės Lietuvos sos- 
tinėn padėti džiaugsmingai at
švęsti 40 metų tautos pavergimo 
sukaktį. Kvietė atiduoti šlovę ir 
padėką Leninui ir plačiajai tė
vynei už “išlaisvinimą”. Ir su 
skausmu tenka pasakyti, kad pat 
riotine besivadinančios spaudos 
pagalba tautos išdavystei įtei

Naujienų bankete Juozas Šmotelis nusifotografavo.su 
Miku šileikiu, Zuzana Juškeviiene, kan. V; Zakarausku 
ir kitais banketo dalyviais. (Foto AI Vaitis)

IŠMINČIUS IR VEIKĖJAS
Išminčius kartą "kalbėjo su veikėju 
Apie reikalus, kurie abiem rūpėjo.

— “Tu gyvenimą gerai pažįsti”, 
Veikėjas sako, “ir negali suklysti, 
Nes permatai žmonių jausmus;
Tau aiški dabartis ir numatai kas bus. 
Sakyk, kodėl kai tik draugiją mes Įsteigiant - 
(Nors tą dažniausiai mes paneigiami, 
Nemokšos ten pirmi tubj įsibrauna.
Ar nėra priemonių, kurios juos iš ten išrauna?”

— “Aš nemanau”, galvočius sako.
“Matyti daug draugijų man jau teko 
Ir apie jas esu girdėjęs daug, kalbų. 
Tikėk, kad jų likimas toks pat kaip ir namų”. 
Veikėjas sako: — “Kaip aš turiu tą suprasti?”

— “Iš vieno nuotykio galėsi tą atrasti. ' 
Klausyk: pilietis namą sau pastatė
Ir greit ten kraustytis numatė;
Bet dar nespėjo pervežt turto savo, - ’-
Kai jau svirpliai ten šeimininkavo”.

Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo
vą, 217 pšl., gaunamos Naujiėnse. Kairia $3.

They call it 
“The Overnight Wonderr‘ 

tor constipation; -
Are you uncomfortable with your lajcativs? Then meet 

the httte white they call “The Overnight Wonder“ Just 
pffl at heffime safely surely iftmutates your systenTT 

own natural rhythm. Overnight So in the morning, you’re 
baA an the bright side. Comfortably! It’s ‘ 1 5
agoOdireling. . į

Whai is **The Overnight Wonder”? < '
Ex-Lax' Pilk. That’s right -pilk from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

sinti lietuviškąją sąžinę prara
dusių “piligrimų” ir šią vasarą 

vadinusių netrūko.
Ir kas galėtų ką nors prikišti, 

kad mūsų “tikrieji patriotai” ne 
pavyzdingai bendradarbiauja su 
pavergta tauta?...

GILIAI ATSIPRASe

St. Petersburg Beach paplū
dimyje besimaudydama per toli 
nubridusi poniutė ėmė skęsti ir 
pagalbos šaukti. Vienas drąses
nis tautietis pribridęs poniutę 
gyvą išvilko į krantą. Ji paprašė 
išgelbėtojo vardo, pavardės ir 
adreso ir grįžusi namo liepė sa
vo vyrui nuvažiuoti ir jos varčių 
išgelbėtojui karštai padėkoti. 
Vyras atliko kaip įsakyta.

— Buvai pas jį? — paklausė 
žmona vyrui grįžus.

— Buvau.
— Na, ir ką jis atsakė?

] — Jis manęs baisiai atsi
prašė...

Draudimo nuo nelaimingų at , 
sitikimų bendrovė, kuri reika
lavo kai kurių papildomų įro
dymų prie reikalavimo, kartą 
gavo iš apdraustojo našlės laiš
ką, kuris baigėsi:

“Aš turiu tiek daug rūpesčio 
norėdama, gauti pinigus, kad 
aš kartais visai pamanau, kad 
būtų geriau jeigu mano vyras 
nebūtų miręs”.

— Mes žaidėme vakar “min-
■ -r , . .

ėių skaitymą”. Marksas paslėpė 
adatą ir tėvas jos ieškoji).

— Ar jis ją rado?
— Taip, kai jis sėdosi. -

nusifotografavo.su
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

7 d., Čiurlionio Galerijoje, Ine., atidarant LDS metinę
4038 Archer Avė., skaitlingai 
publikai>dalyvaujant, buvo ati-

! Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos pirm. Mikąs Šileikis

Praeitą penktadienį, lapkričio rijos, Ine., pirmininko

Amerikos Lietuvių Dailininkų 
u Sąjungos paroda

dąryta Amerikos Lietuvių Dai-( 
linįnW Sąjungos narių' - metinė ? 
dailės paroda.

Parodą ^atidarė Sąjungos; pir
mininkas dail. Mikas Šileikis, 
padarydamas' pranešimą apie 
dailininkų veiklą. Padėkojo at
silankiusiems į parodą svečiams 
ir pakvietė Čiurlionio Galeri- ; 
jos, Ine., dirėktoriato pirminin
ką. inž. Domą Adomaitį tarti 
žodį.

Parodoje dalyvauja 11 sąjun
gos narių, kurie prisiuntė kone 
visi tpq 4j darbus. Iš . viso ; paro* 
doje išstatyta 40 darbų. Daly-1 
vauja šie dailininkai Sąjungos 
nariai: Iloną Brazdžionienė (Los 
Angeles), Sofija Butkienė (ke
ramika), Barbora Morkūnienė, 
Jadvyga Paukštienė, Juoazs Ma- 
čėūas, Eglėt- Rūkštelytė - Sund- 
strom (Forest Park), Teofilius . 
Petraitis (miręs), Mikas Šilei
kis, Edvardas, Walaitis (New 
Buffalo, Mich), Jonas Tričys ir 
Vera Švabienė. j Išleistas iliust
ruotas katalogas.

Paroda 5 įvairi:., tapyba, akva
relė, grafika ir keramika. Pla
tesnis parodos aptarimas bus 
vėliau.

Po parodos atidarymo buvo 
kavutė ir pasiviešėjimas su pa
žįstamais. Ten pa t buvo nupirkti 
keli pa’veikslai. Paroda tęsis il
gesnį laika. Įėjimas laisvas.

‘ « .« -a
D. Adomaičio, Čiurlionio Gale-

žodis 
dailės

parodą š.m. lapkričio 7 d.
Gerbiamas S-gos pirmininke, j
Malonūs šios parodos daili

ninkai,
Mieli parodos lankytojai — 

viešnios ir svečiai!
Šios lietuvių meno šventės 

proga noriu pasveikinti Lietuvių 
Dailininkų Sąjungą, jos vadovus 
ir ypač pirmininką dail. Miką 
šileikį. Jo rūpesčio ir darbo dė
ka turime šią gražia parodą.

Dail. Šileikis yra ne tik akade
miškai pasiruošęs dailininkas, džiaugiamės nemeluotais gam- 
bet ir vienas iš nenuilstančių1 tos
visuomenininkų, — tų, kurie darbais, bet kaip lietuviai 
mato bendro darbo svarbą ir jo neretai pasigendame Jūsų rao- 
būtinumą. { numentaliosios kūrybos iš didin-

Vieno asmens dailės paroda į &os*os tautos praeities ar daoiu- 
plačiau atskleidžia dailininko = ^es var£Ų-’ AtsimiriKite, kad

Jūsų darbai kalba ir kalbės net 
tada, kai Jūsų nebebus gyvųjų

plačiau atskleidžia 
pajėgumą, tačiau tik bendrose 
parodose dailininkas gali pajus-

vaizdais ir kitokiais Jūsų 
i mes

ti, kad jis nėra vienintelis kū- ^ayPe- 
rėjas. Taigi, jungtinės parodos ~ — 
sumažina pavojų <______ _
perdėtai įsimylėti Į savo kūry
bą ir nebesiėktf pažangos. Ma- į; 
no supratimu, tokios pat įtakos 
daro priklausymas Dailininkų 
Sąjungai, kuri rūpinasi, be kitų i 
dalykų, dailės darbų meninio 1 
lygio pakėlimu ir išlaikymu.
Kiek žinau, Sąjungoje niekad L^a Jėzuitų pastogėje, 
nebuvo populiarūs “masinės ga- jSl 
myboš” ^tstovžį^mtekrėipfantieji' -
dėmesio į nuoširdžią, originalią Į Pastangų dėka steigėjai išlaikė 
kūrybą, be ko meno kūriniai į 
negimsta, o i

Lietuviai dailininkai! Mes

- . Dar norėčiau tarti čia Tams- 
dailininkui toms keletą žodžių apie Čiurlio

nio Galeriją, Ine. Dailininkų 
Kolbos, Varno, šileikio, Tričio 

Į ir Skapo, su kitų dailininkų pri- 
i tariniu, 1957 metais įsteigtoji 
Čiurlionio Galerija, pasirodo, 
buvo pergraži mūsų kultūrinė 
institucija. Vos ant kojų pasta- 

galerija 
sužadino pagundas ją pasisavin- 

i ti ar “nacionalizuoti”. Didelių

{galeriją savo rankose.. Apvaiz- 
! dai leidus, Čiurlionio Galerija 
surado globėją — lietuvišką 
Midland Savings bendrovę — ir

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 

į, CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

kams bei visuomenei kaip jo- 
I kia kita galerija nepajėgs. Už 
Į parodas dailininkai čia nemoka 
jokių mokesčių. Galerija gauna 
tik savanoriškas aukas už par
duotus dailės darbus, o jos ne-

' 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 į plati- 
• nimo vajaus talką!

J

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą įkaitytąją 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.
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1739 S. HALSTED ST 
CHICAGO, IL 60608
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T40 METU “NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI”
Marija Arlauskaitė savo pri- rašyta:

simininiuosė rašė: “Bedirbdamas Kanados girio-
“Finansiškai buvome silpni se iš KLC Tarybos gavau pa

ir reikėdavo visaip, kombinuoti, kvietimą perimti tolimesnį NL 
kad tik sekantį numerį išleidus, redagavimo darbą. Ilgokas svy

ravimas čią neturėjo vietos. Pa
žįstami spaudos kolegos taip 
pat išvystė spaudimą. Visiems 
buvo aišku, kad lietuviškos 
spaudos reikalas dvelkia rude
niu. Vienintelis lietuvių kalba 
leidžiamas, bet rusiškojo komu
nizmo tarnyboje > esantis Liau
dies Balsas kaip įmanydamas 
šmeižė naujuosius ateivius. Tuo
metinė NL, kaip retai, pasiro
dantis žurnalas, negalėjo tinka
mai reaguoti.

Ir taip, 1947-ųjų lapkričio 
pradžioje, nors ir su menkais 
finansiniais- ištekliais, suradau į 
spaustuvę, kuri turėjo lietuvis-: 
ką šriftą. Prasidėjo darbas. 
Ir 1947-ųjų metų gruodžio 22 d. 
“N. Lietuva”, šv. Kalėdų proga, 
savo skaitytojus sveikino nau
juose, rūbuose, kaip savaitinis ir 
jau spaustuvėje spausdinamas 
laikraštis. Eilė drąsinančių laiš- „. ..., . . " . ■ i Vienas ponas turėjo papūgą,ku, gausios aukos ir prenume- , . , r ...\ t • •„ -*-i • kun buvo pagarsėjusi savo pra-ratos “N. Lietuvai” užtikrino 1 . . . . s .v. .... / . v- j-nt simanytais anekdotais priešgražią ir viltinga ateitį. Iš 4o0< J .. ,. • „ū-v,-v ■ i -An PRL (Lenku liaudies respubh- prenumeratų, pakilo j 1,d00Į . ’ .

• i | kois) valdžią.
S ^n<-o n : i.'--1 ’ ■ ■ ■ ■ Pas P9n3 ^ėjo atvažiuoti194/-8-9 metais įvairiems v. •- _ ! kažkokie aukšti valdžios nierar-

s asmenys ir ponas, prisi- skaicius lietuviu. Buvo į ... ._bijodamas papūgos nęcenzunskų
1 ičlaigų atidarė ją per naktį kai

mynui, o kaimynas papūgą nū- .

Dėka KLC Tnrybos, šis žarna-’ 
las išsilaikė. Neturėjome patal
pų spausdinimui, bet geros va< 
lios vilasaliečiai pakaitomis 
mūs priglaudė: p. Matuliai, p. 
Kunrevičiai. p. Leknickai. At
vykdavo j talką ir savo jaunuo
sius prabildavo prie darbo p. 
Salalai, Ūuneikai, Skudai, Za
bielai, Vilimai, Barauskai, Vy
tai, J uškevičiai, A. Navickas, J. 
Trumpa. S. Yespelkis, J, Jurėnas 
ir daugelis kitų, kurių pavardžių 
nebeprisimenu — visi dirbo ir 
palaikė-savo tautos, savo vienin
telę spaudą ir jų dėka šiandie
ną 'matome mažą medelį, išau
gusį j dideli medį”.

Marija Arlauskaitė redakcinį 
darbą tęsė iki J9-17-ųjų metų ru
dens. Ji buvo pirmoji, kuri pra
dėjo užmegzti lyšius su Vokie
tijoje esančiomis trėmtinių-išei- 

• vių stovyklomis. Pėr ją “Nepri
klausoma Lietuva” pradėjo pą-

priklausomai Lietuvai renkamas siekti lietuvius stovyklose, per 
kraitis—Meno Kūrinių Fondas ją laikraštyje pradėjo atsirasti 
— taip pat sudarytas iš sava- naujų bendradarbių ir skaity- 
noriškai paaukotų rinktinių kū- tojų.
rinių. šiuo metu mūsų žinioje, Deja, Mariją Arlauskaite 
yra 61 Lietuvai skirtas kūrinys,! nint, prisimename -ir : kad jos 
jų tarpe muziejiniai a.a. daili-, nebeturime savųjų tarpe .Ją mi- 
ninko Povilo Puzino' darbai. i nint, dažnas ,iš mūsų. turime 

Kiekvienas lietuvis taip pat prisiminti, kad esame like jai 
turėtų žinoti, kad ši galerija yra skolingi: Jos pagalbos ranka-, jos 
atdara ištisus metus. Tarp spe-. didelis nuoširdumas, ilgai gy- 
cialių parodų čia visuomet yra vens mūsų, kurie ją;pažinojome, 
iškabinta nuolatinei parodai —'atmintyje. Ji išėjo amžinybėn, 
pardavimui keliolikos dailinin-, jos tautiniai4 nuoširdūs dar
ką darbų. j bai liko ankstyvesniuose “NL”

šioje parodoje savo darbų, iš-j komplektuose.
statė ir daili Jadvyga Paųkštle-į Penktuoju redaktoriumi tapo 
nė, neseniai 'netekusi sūnaus Leonas Girinis. Prisiminimuosenė, neseniai 'netekusi i 
Kęstučio. Nelaimės paveikta, 
šiame parodos atidaryme ji ne-
dalyvauja. Savo ir viso čiurlio- ™in^> kad ^Susivienijimą sukūrė 
irio’ Galerijos dirėktoriato vardu ]auni aušrĄinkąi. Per savo ilgą 
reiškiu dailininkei Paukštienei. Sarbingą istoriją. Susivienij'i- 
širdingą užuojautą! mas 'buvo toji visuomeninių ir 

kultūrinių reikalų mokykla, kuri

nas Rudinskas sutiko bendra
darbiauti ir dirbt “N. Letuvoje”. 
Leonas Girinis perėjo j “NL” 
Leidinio bendrovės organizacinį 
darbą, o Pr. Rudinskas buvo pa
kviestas redakciniam darbui. 
Turbūt, lietuviams priimta ne
kintanti taisyklė: kada darbas 
pradeda nešti vaisius ir atsisto
ja ant tikresnio rimto pagrindo,- 
atsiranda tarpe trijų lietuvių —, 
keturios partijos... Taip įvyko; 
ir beleidžiant toliau “Neprikišu-* 
somą Lietuvą”.

1949-ųjų metų pabaigoje KLQ 
Taryba “Nepriklausomos Lietu
vos” redaktoriaus pareigoms! 
pakvietė lietuviškame pasaulyje 
žinomą visuomenininką, redak- 

į torių, žurnalistą Joną Kardelį. 
; Apie jo atlitkuosius darbus Ka
nados lietuviškoji visuomenė dar 
gerokai ilgokai kalbėjo, dar juos, 
prisimena. Juos aprašyti —' 
tektų ruošti ištisą studiją.

Leonas Girinis

TOTALITARINĖS VALDŽIOS'
AUKA “ : ,

, , rr , , , , Į kažkokie aukšti valdžios hiera r-darbams Kanadon atvykdavo! . •
nemažas i------- -----------v-.----
žvalgomas!, ieškoma daugiau 
bendradarbių,; daugiau žurnalis
tinių pajėgų. .

Buvęs Detmolde, vienas iš ■ ‘
... .: ■ 'j i c -n * ga nepaprastai susidomėjo vje-Lietuviu Balso redaktorių Pra-i ?* Į nas gaidukas.

T-* j •• — Liaukis, sušuko pagaliau
į ■ i- , ' <] iš kantrybės išvesta papūga:

! “Aš esu politinis kalinys, o ne 
j kokia mergiotė!”

! - v 1 nešė į vištininką, kur ta pappū-

ENERGY 
WISE 1 į

i VIENO LATRO TRŪKO ;
Pajungtoje Rytų Europoje po 

pūliams sekantis anekdotas: 
. .Pakeliuj į konferenciją vienos 
komunistų valdomos valstybės 
sostinėje- viename' lėktuve kartu 
skrido Brežnevas, Kadaras . ir 
Gomulką. Staiga katastrofa! 
Lėktuvas nukrito ir visi gavo 
galą.

j Klausimas: — Kuri komunis- 
I tinė valstybė' dėl tos nelaimės 
1 daugiausiai gedauja?
j ‘ Atsakymas: — Demokratinė 
i Vokiečių Respublika, kadangi 

tame lėktuve Ulbrichto nebuvo.

Change the oil and 
filters evsry 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

• Amerikos Lietuvių Daili- r'jaun’* veikėM Paruošė paty- 
ninkų Sąjungos narių metinis rūsius visuomenininkus.
susirinkimas šaukiamas ŠĮ sek-{ Susivi'ėniįimas visuomet ėjo iŠ 
madienį, lapkričio 16 d., 2■ vai- vieno su-kitomis jaunimo orga- 
popiet, Čiurlionio Galerijoje, nizacijdmis, ,<joms suteikdamas 
Ine., 4038 Archer Avė. (kampas finansinę bei''kitokią, paramą.

s jaunų ' lietuvių 
! veiklą, kuri reiškiasi per tauti
nius šokius, dainų-.šventes, jau
nimo organizacij ų sąskrydžius 
ir stovyklas, Susivienijamas, rim
tai susirūpino lietuviškam jau-

Archer ir California). Visi na-. žavėdamasis 
riai privalo susirinkime daly
vauti. Valdyba

DU YPATINGI SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU AMERIKOJE VAJAI
Specialus vajus

SLA narių pageidavimu, Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je pratęsia dabartinį Specialų 
vajų naujiems nariams įrašyti. 
Vajus tebevykdomas ne tiktai 
naujų narių verbuoti, bet ir su
daryti progą esamiems nariams 
iki 70 metų amžiaus savo ap-

V-X) gauna net 50% nuolaidą 
nuo pirmų metų metinių mokes- 1 
čių. šio vajaus metu nariai ir 
nauji aplikantai gali Susivieni
jime apsidrausti iki $5,000 ne
tikrino sveikatos. V

Ypatingas Jaunimo vajus
Didžiausia ir seniausia jauni

mo organizacija yra Susivieni-draudas padidinti. Šio varaus V - . - * . T ,........ . jjimas Lietuvių Amerikoje. Juk launimu-metu įsirašantieji į reguliarias , ... . , ,- . - J liriuJ 1 >ketvirtadahs nanų yra jauno- 25 metų
šio? kartos! Taip pat reikia atsi-

r

• čiaudėk atitinkamai savo 
nosiai. (Kirgirų priežodis)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• . LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

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

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

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pušį, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

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

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

inimui sukurti tvirtą fuiansinį 
j pagrindą, be kurio joks’ ateities 
veikimas nebus įganomas.

Vykdant SLAT seimo nutari
mus, ir pasiteiravus pas aktua-

. rus, Susivienijimas skelbia 
JAUNIMO VAJŲ.

Jaunimo Vajaus šūkis yra: 
“Investuokime penkiolika dole- 

• rių ateičiai, apdrauskime jaų- 
’nuolį už $5,000!” Taip, Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje yra 
pajėgus pasiūlyti ^lietuviškam 
jaunimui nuo gimimo dienos iki 

j amžiaus $5,000 termi
nuotos apdraudds polisą už tik 

; $15 j metus. Be didelių forma.- 
, lumų Susivienijimas savo narių 
j vaikus, vaikaičius bei kitų lietu- 
I 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
nansų sekretorius arba į SLA 

’ Centrą šiuo adresu:
Lithuanian Alliance of America 

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

, kuris

Sponioriaua pavardė, vardas ir vietovė

liėjuid U tpaudo* ir galima gauti knygą rinko ji

Naujiena*, Chicago, u, UL Wednesday, November 12, 1980'

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _______________ ______________________
Adresas _______________________________________________

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas --------------------------------------------------------- -
Adresas ----------- ----------------------------------------- -----------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _-------- *______________________________
Adrasas

9 Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas --------------------------------------------

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtakos i krašto politiką. 102 psL Kaina llAė.

Knygos bus Išsiųsto*, jei 11-56 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Don’t give them 
the chance... use

ASergeants
re net care people
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Madride lietuviai pasiruošę liudyti
JAV Senatui ir Atstovu Rūmams vienbalsiai nuta

rus Įpareigoti prezidentą Helsinkio aktus pasirašiusių
jų valstybių konferencijoj kelti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos valstybių laisvės ir neprikalusmybės klausimą, 
lietuviai pasiruošę liudyti.

Dar vakar Sovietų Sąjunga spyrėsi dėl Madrido 
konferencijos dienotvarkės, bet šiandien jau sutiko 
pildyti nutarimus ir pradėti svarstyti saugumo ir ben
dradarbiavimo Europoje klausimus. Belgrade buvo 
nutarta susirinkti Madride ir patikrinti, kiek kuri val
stybė yra padariusi žingsnių artyn prie galimos Euro
poje taikos. Sovietų valdžia bijojo karo. Ji ųautėsi ne
saugia Ji pavergė didžiausius' Rytų Europos plotus, 
kad būtą saugi, lį^et pati bijojo, apie žengtus žngsnius 
Madrido konferencijoj kalbėti. Apie pavergtas lietu
vių, latvių ir estų tautas ir kalbėti" nenorėjo.

Vietoj žingsnių artyn prie saugumo, ji siūlė Mad
rido konferencijai svarstyti taikos, galimo karo pavo
jaus klausimus, bet tiktai neliesti pačių svarbiausių sau
gumo ir bendradarbiavimo žingsnių.

Kaip Belgrado konferencijos pradžioje Sovietų 
valdžios atstovai jiems nepalankius klausimus buvo 
pasirengę nukelti Į konferencijos pabaigą, taip Madri
do konferencijoje norėjo pakeisti konferencijos dieno
tvarkę ir svarstyti tuos klausimus, kuriems suvažiavu
sieji atstovai nebuvo pasiruošę. Rusai trukdė susitarti 
dėl Madrido konferencijos dienotvarkės. Jie net suga
dino visos konferencijos atidarymo dieną, bet kai Įsi
tikino, kad nepajėgs primesti kitos dienotvarkės, tai 
sutiko lapkričio mėn. 12 dieną pradėti pasitarimus, ap
tartus, paruoštus ir pasirašytus baigiamajame Helsin
kio konferencijos akte.

Buvo kalbama, kad Į Madridą važiuos tiktai 
nas lietuvi^, paskirtas nelietuvio. JĮ “pasirinkęs”
žmogus, bet ne lietuvis. Lietuvių tarpe vyravo Įsitiki
nimas, kad Lietuvos reikalams ginti būtų geriausia, ko, negu pareiškimai, 
jeigu juos gintų lietuvis. Ne bet koks lietuvis, kuris po
litika nesidomi, kuris neturi nuovokos apie tarptauti- gimęs ir augęs,turėjo drąsos reikalauti Brežnevą, kad jis 
nę, teisę, ir kuris nėra pasiruošęs tarptautinėje arenoje panaikintų Hitlerio ir Stalino pasirašytą sutartį; jeigu

vie- 
o;eras

Reikalai taip jau susiklostė, kacPMadrido konfe- 
rencijon nuvyko pati didžiausia lietuvių delegacija. J 
Madridą nuvyko ne vienas lietuvis, bet Dr. Kazio Bo- 
beio, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninko vadovaujama stipri delegacija. --

Ne vienam lietuviui kyla klausimas, ar Dr. Bobe
lis, VLIKo pirmininkas, turėjo teisę važiuoti į Madri
do konferenciją? Jeigu Dr. Bobelis yra Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas, jeigu jis at
stovauja Lietuvos valstybės ir Lietuvių tautos teises, 
tai ar jam reikalingas Amerikos prezidento le;dimas? 
Suvereninės tautos atstovas neklausia kitos tautos lei
dimo. Jis klausimą aptaria, nutaria ir vykdo. Dr. Bo
belis neklausė prezidento ar jis turi teisę vykti Į Euro
pą ir aplankyti Helsinkio aktą pasirašiusias valstybes. 
Jis, kaip Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komteto pir
mininkas, vyko Į Vakarų Europą ir prašė, kad rusų 
pavergtai Lietuvai kitos Europos suvereninės ’ tautos 
padėtų iš rusų išsilaisvinti. Lietuvos diplomatijos šefas 
savo raštu liudijo Europos valstybėms, kad Dr. Bobelis 
yra Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkas ir prašė, kad su juo, kaip Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininku, skaitytusi.

Dr. Bobeliui Amerikos prezidento leidimas buvo 
nereikalingas, bet Dr. Bobeliui, kaip VLIKo pirminin
kui, Amerikos prezidento pritarimas buvo labai reika-i 
lingas. Pritarimas Dr. Bobelio kelionei' reiškė bendra
darbiavimą su laisvės siekiančia Lietuvos dalimi. Lais
vės siekia visos Lietuvos politinės partijos. Laisvės sie
kia visi Lietuvos žmonės, kurie pažino nepriklausomą 
Lietuvą, žinojo visos Lietuvos žmonių pagrindines tei
ses ir dabar vieningai siekia Lietuvos laisvės ir nepr-i 
xlausomybes.

Antrojo Pasaulinio karo eigoje tokias teises gavo 
Charles de Gaulle vadovaujamas komitetas, kai visa 
Prancūzija buvo okupuota ir krašto vyriausybė nacių 
buvo pavergta.

Dabar gali būti klausimas, ar Amerikos preziden
tas pritaria Dr. Bobelio kelionei Į Madrido konferenci
ją JAV prezidentas iki šio meto tokio pareiškimo ne
padarė. Bet nejaugi kam nors kyla abejonė, kad jis ne
pritaria Dr. Bobelio vedamam darbui? Ar JAV prezi
dentas drįstų nepritarti Dr. Bobelio kelionai, kada 
Amerikos Senato ir Atstovų Rūmai veik vienbalsiai 
patarė prezidentui padėti pavergtoms tautoms išsilais
vinti. JAV padėjo ne vienai tautai siekti laisvės, o kai 
išsilaisvino iš pavergėjų jungo, tai JAV ne vienai tau
tai padėjo atsistoti ant kojų, padėjo padėti demo-j 
kratinės savivaldos

Mikas Šileikis Riverview parkas

“Tiesa” tvirtina, kad Antanas Terleckas 
ir J. Sasnauskas “prisipažino klydę”

Rugsėjo 27 d. Tiesoje išspaus- 
■ dintame straipsnyje apie Anta

no Terlecko ir Juliaus Sasnaus
ko teisiną tvirtinama, kad jiedu 
“viešai pasmerkė savo nusikals
tamą veiklą” ir todėl bausmė 
jiems “sušvelninta”. Straipsnis 
parašytas būdingai stalininių; 
stiliumi: faktai nutylimi, iškrei
piami arba atrenkami. Kaltina
mieji paverčiami karikatūro
mis. Straipsnis nukreiptas prieš 
45-ių pabaltiečių memorandu
mą, pernai pasmerkusį Moloto- 
vo-Ribbentropo paktą, kuris ta
čiau vardu neminimas.

Pasak straipsnio autorių, Da
nos Jusytės ir Algirdo Vaičio, 
keletas asmenų (kun. Napoleo
nas Norkūnas, Rimantas Mažuk- 
na, Edmundas Bartuška ir kt.) 
liudiję, kad jų pavardės buvo Įra;

Išytos po “šmeižikiška rašliava” 
pagrindus, pripažinti jsagrin-jbe jų žinios. Net ir Helsinkio] 

dines žmonių teises . ir išmokti be žudynių ir piau-1 Grupės narys, kun. B. Laurina
vičius, esą, pareiškęs, kad jis. 
nepasirašęs kai kurių dokumen
tų, po kuriais yra jo pavardė.

Tiesos straipsnis patvirtina
Vlado šakalio teiginį, kad Mask- 1980 m. kovo 4 d. ir apkaltintas

tynių tapti kultūringomis ir pakantriomis tautomis. 
Jeigu JAV prezidentas padeda Jamaikai, Zimbabvei, 
buvusioms Portugalijos ir Afrikos kolnijoms tapti ne
priklausomomis, tai kodėl jis neturėtų padėti lie
tuviams?

Jeigu prezidentas nepritartų Dr. Bobelio kelionei, 
tai ar Dr. Bobelis būtų galėjęs vežtis Į Madridą VLIKo 
vicepirmininką Kostą Jurgėlą? Ar būtų leidęs Dr. Bo
beliui vežtis Į Madridą Vladą Šakalį, patĮ geriausią Lie
tuvos laisvės liudininką? Prezidentui nereikia pasaky
ti, kad jis pritaria VLIKo darbui, jo darbai daugiau sa-

va darys visa, kas tik. įmanoma, 
diskredituoti 45-ių pabaltiečių 
memorandumų ir “įrodyti”, kad 
jis “neegzistuoja”. Kas tikrai 
rugsėjo mėnesį dėjosi Sasnaus
ko ir Terlecko teisine ir ką jie 
prieš tai pergyveno per ilgus 
mėnesius KGB rūsiuose, palaips
niui sužinosime iš savilaidos, 
Tiesoje paminėtų asmenų, ir pa
čių nuteistųjų.

* * *

NAUJI AREŠTAI 
LIETUVOJE

LKB Kronikos 43 (birželio 
13 d.) ir 44 (liepos 30 d.) nume
riai pateikia išsamesnės medžia
gos apie praėjusio pusmečio bė
gyje suimtuosius lietuvius pat
riotus. štai jie, chronologine 
eile:

Gintautas J aš man tas (gyv. 
Vilniuje, švyturio ,30-8), litua
nistas, gimęs 1930 m. ir baigęs 
Vilniaus Pedagoginį Institutą. 
Kurį laiką dirbo Komjaunimo 
Tiesos redakcijoje, bet 1970 m. 
išstojo iš kompartijos. Suimtas

Jeigu Vladas šakalys, rusų pavergtoje Lietuvoje

pavergtos lietuvių tautos teisių ginti. jis sovietinio teismo tardytojams turėjo drąsos pasa-

kyti, kad policijos atneštų parakinių jis nepasirašys, 
tai jis Madride gali liudyti Helsinkio aktus pasirašiusiai 
komisijai ir reikalauti laisvės Lietuvai ir kitoms pa
vergtoms tautoms.

Mes norime Dr. Bobeliui ir visai jo nuvežtai dele
gacijai pasakyti, kad jie ne vieni! Mes norime, kad visa 
Madrido konferencija, Įskaitant ir rusus, žinotų, kad 
Lietuva privalo būti laisva ir nepriklausoma. Mes no
rime, visam pasauliui pasakyti, kad Amerikos prezi
dentas, koks jis bebūtų, pritaria pavergtų tautų lais
vei, nes tik laisvos tautos neša gerbūvį ir taiką!

“bendradarbiavimu pogrindžio 
spaudoje”.

Genovaitė Navickaitėj gimusi 
1947 m. vasario 18 d., dirbo įvai
riose Kauno ligoninėse medici
nos seserimi. 1980 m. balandžio
17 d. būrys ^augumiečių ją už
klupo Kybartuose su perrašytais 
LKB Kronikos 42 numerio pus
lapiais. Šiuo metu Navickaitė 
yra Vilniaus KGB kalėjime.

Ona Vitkauskaitė, gimusi 
1935 m. balandžio 23 d., techni- 
kė-technologė. Suimta balandžio
18 d. Sagotosios (Marijampolės 
raj.) klebonijoje su LKB Kroni
kos puslapiais.

V. Abrutis (gyv. Vilniuje, 
Talįat Kelpšos gatvėje), suim
tas. 198O..n). gegužės 23 d. Mask
voje ir kalinamas -Lukiškių ka
lėjime. 1980 m. balandžio 9 d. 
Abručių bute kratos metu pa
imta daug pogrindinės literatū
ros ir rašomoji mašinėlė. Abru- 
čiai yra padavę pareiškimus iš
vykti į užsienį.

Jadvyga*- Gemma Stanelytė 
dingo 1980 m. liepos. 11 d. Vil
niuje, aplankiusi iš Sibiro trem
ties sugrįžusią Nijolę Sadūnai- 
tę. Liepos 22 d. giminės ją su
rado Lukiškių kalėjime. KGB 
nurodymu, jai fabrikuojama 
kriminalinė byla už “ veltėdžių- 
vinių” — tardymo metu Stane- 
lytei buvo'pasakyta: “Mes iš ta
vęs antros Sadūnaitės nedarysi
me!” Stanelytė plačiai žinoma 
Lietuvos katalikų sluoksniuose.

(Elta)

— Atlanto vandenyne prieš 
dvi savaites dingo 12,000 tonų 
laivas SS Poet su 33 amerikie
čiais ir kukurūzų kroviniu 

Egiptui.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Jo nebėra.. . — pagaliau prašnabžda ji.
♦ * *

Bičkovas ilgai žiūri į Ramunės lavoną, pas
kiau prieina prie jos, pasilenkia ir paėmęs pa<- 
kelia jos ranką. Bet pamatęs kraujo klaną ir pa
jutęs bestingstančio kūno nemalonų sudribimą, jis 
išsigąsta ir staiga paleidžia jos ranką, kuri kren
ta atgal be jokios gyvybės ženklo. “Ji mirė.. J’ 
sumurma jis ir atsitraukia.

Irena, išgirdusi Žodį “mirė”, pašoksta ir taip 
pat pribėga prie Ramunės; ilgokai pasižiūri i ją 
ir pusbalsiai pakartoja: “mirė”...

Bičkovas ima dairytis po kambarį. Pamatęs 
policininko lavoną, jis atsipeikėja ir pradeda gal
voti, kas čia Įvyko ir ko reikia griebtis, kad iš
gelbėtų savo kailį.

Dabar jis jau visai sąmoningai prieina prie 
begulinčio plicininko ir ima tikrinti, ar ir tas 
jau nebegyvas.

Irena n riko j<*m daugiau nebeatsako; ji žvilg
teri į Ramunę ir greit nueina į savo kambarį.

’ Bičkovas. paskendęs savo rūpesčiuose, nė 
nepastebi, ką daro jo duktė.

Netrukus išeina iš savo kambario Irena, ap? 
sivilkusi paltu ir laikydama rankoje mažą laga
minėlį. Jos tėvas, atsirėmęs stalo krašto, žiūri Į 
kažkokio kabančio ant sienos seno paveikslo re
produkciją; Irenos jis nemato.

— Sudiev, tėve! aš einu pas jį — pas tave 
nebegrįšiu...

— Bičkovas atsipeikėja, bet greit dar nesu
vokia, kas čia darosi.

— Kur tu nori eiti, Irena? — paklau
sia jis gerai nesupratęs jos žodžių reikš
mės.

Jo nervai buvo taip Įtempti, jog jis viską da
rė beveik automatiškai, nebegalvodamas. Polici
jai jis paskambino tėdėl, kad jis' seniau taip gal
vodavo padaryti, jeigu sučiuptų kur nors Rin
gaudą. Bet dabar, pamatęs šavo dukterį pačia
me vidurnaktyje sū lagaminu rankose, jis pra
dėjo galvoti.

— Jeigu tu nužudysi jį — greta jo žūsiu ir 
aš... — pasigirsta liūdnas, bet ryžtingas Ire
nos Įspėjimas.

— Tu nori pabėgti?... nori palikti tokioj1 
nelaimėje savo tėvą vieną?... — jau supra
tęs momento rimtumą, pradėjo jis prikimusiu 
balsu šaukti.

— Tavo žiaurumas ir kerštingumas už
gesino paskutinę kibirkštėlę vaikiškos mei
lės mano širdyje. Einu pas jį ir pasida
linsiu su juo ne tik vargu, bet, jeigu rei

kės, ir mirtimi...
— Tu neperžengsi šio slenksčio!... — ima 

šaukti Bičkovas, pirštu , rodydamas Į duris. Aš 
nepakęsiu tokios. gėdos, kad mano vaikas vėl 
susidėtų su banditais... Ir kodėl aš leidau jam 
pasprukti!... — sudejuoja jis, matydamas, kad 
Irena nenusileidžia.

— Jeigu jis nebūtų pabėgęs, šiame kamba
ryje būtum radęs dar vieną lavoną...— pareiškia 
ji, mostelėdama Į savo kambario duris.

Šalia Ramunės ji pamato begulinti revol
verį, priėjusi pasiima jį ir Įsideda Į savo ranki
nuką. Paskiau pasižiūri atsižręžusi dar Į bedryb- 
santį policicinką, išsitraukia iš jo kišenės gran
dinių raktą ir išeina.

Jėga sulaikyti ją Bičkovas nebebando; jis 
tik pasėka paskui ją iki durų ir ima gana švel
niai prašyti:

— Irena! ką tu darai?!™ grįžk...
Ji nebegrįžo.

♦ ♦ ♦

Kol dar buvo kambaryje bent vienas gyvas 
žmogus, nors tai buvo ir tikra jo duktė, Bičko
vas vis tebesilaikė Įprasto savo išdidumo. Bet 
vos tik nutilo Irenos žingsnių aidas, skambėjęs 
jo ausyse, jis staiga palūžta. Apsidairo aplinkui 
— vieni lavonai... ir jį apima tikras siaubas. Tik 
dabar, kai nebėra jokių liudininkų, jis ^vėl pasi
daro paprastas, nelaimingas, visų apleistas, 
žmogus. Dabar dingsta ne tik visą amžių jo

puoselėtas išdidumas, bet kartu jis pamato, kad 
visi jo turtai, kurių siekdamas jis nesiskaitė su 
jokia morale, nesigailėjo jokių aukų, net žmonių 
gyvybių, šią sunkią valandą nieko jam nebegali 
padėti... Prieš jo akis — žiauri tikrovė: vienas iš 
tų klaikių realaus gyvenimo vaizdų, kuriuos jis 
pats kūrė, tik Į kuriuos jis niekuomet nenorėda
vo pažvelgti. Tik dabar jis pamato, kokss žiau
rus ir negailestingas yra gyvenimas.

“Miręs”, konstatuoja jis pats sau, palaikęs 
jo ranką savojoj ir pajutęs, kad pulsas jau susto
jęs. Jį apima klaiki baimė, baimė atsakomybės net 
už dvi žmogžudystes. .. Kaip dabar Įrodysi, kas 
čia Įvyko? Vienintelis liudininkas, kuris viską 
matė, tėra Irena. Bet jis žinojo, kad tikra jo duktė 
menkas liudininkas, greičiausia, kad ir ji bus ap
kaltinta drauge su juo. Baisiausia buvo tai, kad 
užmuštas pareigūnas, ypač, kad jis buvo pasikvie
tęs jį grynai savo atsakomybe, nepranešęs jokiam 
kitam viršininkui. Jis, mat, nenorėjo su nieku pa
sidalinti pelnu.

Jis susimąsto. Vienintelė išeitis, — atėjo jam 
Į galvą mintis, — reikia tuojau pranešti policijai 
pačiam ir išsiaiškinti. Nejaugi nepatikėtų — juk 
savi žmonės...

Ilgai galvoti nebuvo kada. Jis prieina prie 
rialo, pakelia telefono ragelį ir pasako krimina
linės policijos viršninko numerį.

(Bus daugiau)
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armagedonas
IR PO JO — PASAULINĖ TAIKA

“Ji* surinko juos į vietą, kuri hebraiškai vadinama
Armagedon”. — Apreiškimo 16:16.

7. rūstybės dieną tautoms kalbėjo dar kitas pranašas,
Izaijas, sakydamas: “Viešpats išeis kaip karžygys, pakurstys savo 
uolumą kaip kovotojas; jis pakels balsą ir šūkaus, pasirodys ga
lingas savo? neprieteliams. Aš ilgai tylėjau, buvau tylus ir kant
rus; aš šauksiu kaip gimdanti, išsklaidysiu ir kartu sunaikinsiu”. 
— Izaijo 42:13,14.

Blogo Viešpatavimas
sNuo to laiko, kai mūsų pirmutiniai gimdytojai prasižengė 

prieš Dievo įstatymą, glogas turėjo viršenybę žmonijos reika
luose. šėtonas buvo žmonijos pasaulio valdytojas. Jėzus kalbėjo 
apie jį kaip “šio pasaulio kunigaikštį’’ (Jono 12:31, 14:30).

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 So. Mozart, Chicago, IL 60629

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaaMwater Community khnikoa
M*dlrino« direktorius

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

M 3-5993

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB9 AKIŲ LIGŲ* 

3907 Wact 103rd Shwf 
Valandai pasai

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2613 W. 71 St. TeL 737-5149
Tikrini akie. Pritaiko akiniu* Ir

“contact lenaea“
VaL acal auattarim*. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos tolofu 448-5545

DR. VYT. TAURAI į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ liję? 
Ofisą* 345? WRIT STta 3*193 ET 

TaL PR 3-1333

olai* 3-4 vaL popiat ir Uta lito 
ptgll Ryitirimą

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS * 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus
- Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
I f KAZĖ brazdžionytė 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

P ŠILEIKIS, O. F.
OBTHOPEDA&-PBOTEZISTAS 

u Aparatai - Protauti. Med. baa- 
r daiaL SpadaH HGaiba RDtcM
9 (Arch SuppurU) ir t. f | v^g kaimyninių

3350 Wart 43rd Chiaapa. WL 49639 
Taitf.: PRaapacf C-59M

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
SL Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles,
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
, tol. 376.1832' arba 3765996

CET RELIEF 
F1OM CONHIMRON 

WITHOUT 
SMSMS OR CRAMPS

STOOL SOFTENEfb
.w_. -4

5H kyti. Kapinių darbininkas uždė
jo dangtį. Buvo nukasta iškas
ta žemė, ir artimieji paprašyti 
įmesti po saują žemės ant už
dengtos urnos.

Vytautas Šliūpas padėkojo 
visiems alvykušiems į kapines 
ir dalyvavusiems laidotuvėse. 
Jis paprašė artimuosius užeiti 
į Gold Coast restoraną užkan
džių. Dalyvis

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

I__"3TUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS

Kokie metodai žmonių sveikatos 
apsaugai buvo vartojami seniau

Kai 1898 melais Rusijos pie
tinėse dalyse pasklido choleros 
ligos epidemija, tad gydytojų 
buvo manyta, kad ir Lietuvoje 
toji liga gali pasireikšti. Tais 
laikais gydytojai manydavo, kad 
cholera suserga dažniausiai tie 
žmonės, kurie valgo visokius 
vaisius: obuolius, kriaušes, vvš- 
nias, slyvas ir kitus. Kad žmo-

i nės plačiau žinotų apie choleros 
grėsmę, tad buvo įsakyta kuni
gams, kad jie sekmadieniais 
savo pamoksluose pasakytų, jog 
nereikia valgyti jokių vaisių, 
jei norima apsisaugoti nuo tos 
bjaurios choleros ligos. Kai ku
rie žmonės vis dėlto kokį nots 
vaisių suvalgydavo', bet paskui 
manydavo, kad buvo sudarę 
nuodėmę. Ir man pačiam tais 
laikais, kada eidavau į pradžios 
mokyklą, tekdavo vieną kitą vai
sių slaptai suvalgyti.

Toji choleros ligos 
neilgai tęsėsi, maždaug 
čio mėnesio. Po to visi 
vėl galėjo vnsur viešai 
visokius vaisius.

Kai 1910 metais aš buvau pa
šaukiąs stoti i kariuomene, tad 
urane gydytojai net per tris die
nas buvo ištyrę ir suradę, jog

grėsmė 
pustre- 
žmonės 
valgvti.

KAIR1ASPARN1S — BRITŲ 
DARBIEČIŲ VADAS

LONDONAS, Anglija. — Kai- 
riaspamis britų darbietis, 67 
metų nepatenkintas kalbėtojas, 
vakar buvo išrinktas nauju dar-

= biečių partijos vadu.
• Iki šiol vadovavęs James Cal- 
j laghan prieš 17 mėnesių pralai- 
Į mėjo rinkimus prieš tada iš- 
f rinktą premjerę M. Thatcher. 
: Partijos vadovybei! buvo du 

ir kandidatai. Michael Foot labai

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

turiu diabetą (cukrinę ligą) 
todėl nepriėmė į kariuomenę, aštriai kritikavo Callaghaną už 
bet po tokio ištyrimo man įteikė rinkinių pralaimėjimą. Jis gavo 
raštišką pažymėjimą, kad aš esu '■ 139 balsus. Tuo tarpu kitas kan- 
paskirias krašto gynybos antro- ■ didatas Denis Healy gavo 129 
jo laipsnio dalyviu, kuris gali balsus. Skirtumas tarp vieno ir 
būti pašauktas stoti į kariuome- i kito labai nedidelis. I
nę tokiu atveju, jei iškiltų koks j Buvęs partijos vadas Callag

han buvo labai nepatenkintas 
kairiasparnių kritika. Nei vie
nas neišėjo pateisinti Callag- ■ 
hano pozicijos. Tada pastarasis 
visai daugiau nesigynė ir nebu-

nors karas su kita valstybe.
Tais laikais aš buvau pas ma

no pažįstamą gydytoją nuvykęs 
pasiteirauti. Ir jis man pasakė, 
jog nereikia jokių vaistų varto
ti, bet griežtai prisilaikyti tokių j vo suinteresuotas darbiečių par-: 
taisyklių; niekad negerti degti-1 
nės, alaus, vyno, ir ypač saugo
tis nuo bet kokių dūmų, taigi 
niekad nerūkyti cigarečių ar 
pypkių. Jei kartais artimoj vie-

tijos likimu.
Foot pareiškė, kad jis bandys 

Didžiąją Britaniją atitraukti iš i 
Europos Bendrosios rinkos, nes . 

į ta rinka britams neneša jokios 
toj iškiltų koks, nors gaisras ir į naudos. Foot nori tapti britų 
jo dūmai prie nosies priartėtų, Į premjeru, bet vargu ar jam 
tad tokiais atvejais sušlapintą j pavyks.
vandeniu skepetaitę pridėti prie i 
kvėpuojamos nosies; nors toks i 
kvėpavimas pasunkėja, bet jis 
sudaro tinkamą apsaugą svei
katai. Į

Kai 1919 metais teito atvykti į 
į Ameriką, tad .gydytojų buvę 
įsakyta nevalgyti- jokių saldu
mynų ,o apie rūkymą ir degtinės 
gėralų ėmimą nielro nesakydavo.

A. Kelmutis

REAGANAS NEPARDUOS 
JAVŲ RUSAMS .

SAN FRANCISCO, Cal. — 
Naujai išrinktas -JAV preziden
tas Ronald rleaganas pareiškė,

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

Racine, Wis.
MAISTO PARODA

Lapkričio mėn. 2 d. Racine 
miesto salėje įvyko tarptautinė

* maisto paroda. Lietuviams joje 
atstovavo Racine Lietuvių Mo
terų klubas, vadovaujamas Fe
licijos Pliūrienės. Klubui pri
klauso ne vien Racine lietuvės

j moterys, bet taip pat ir lietu- 
miestų. Jos 

visos per dvi savaites rinkosi, 
ruošėsi ir kepė bei virė, gamin
damos maistą minėtai parodai 
Dabar, kada nebesuruošiama 
Wisconsino Lietuvių Diena, ta 
toji paroda yra vienas’ iš lietu
viškų pasirodymų amerikie
čiams, garsinąs Lietuvos vardą.

Šįmet lankytoju buvo mažiau. 
Parodą globojo Racine jaunųjų 
biznierių žmonos (Javcettes). ku 
rios neleidžia maisto produktų 
pardavinėti brangiau negu joms 
atrodo. Matomai dėl tos priežas
ties dvi didžiausios tautybės-da- 
nai ir lenkai nedalyvavo. Raci
ne yra didelė danų kolonija ir 
miestas vadinamas “mažąja Ko
penhaga”- Lenkų yra tai pa' 
apsčiai.

Mažesnis lankytojų kiekis lie 
tuvėms prekybos nesugadino: 
pardavė už ta pačią sumą pini
gų kafip ir pernai, tik reikėjo i 
ilgiau laikyti atdarą pavilioną.

Teko girdėti, kad klubietės kurios įvyks gruodžio mėnesį, 
jau ruošiasi bendroms Kūcioms.

Gražiai palaidojo dr. Aldoną Šliūpaitė
CHICAGO, Ill. — Praeito šeš

tadienio popietę Clricagos Lie
tuvių Tautinėse kapinėse savo 
sklype buvo palaidota 94 melų 
sulaukusi dr. Aldona šliūpaitė, 
dr. Jono Šliūpo vyriausioji 
dukra.

Dr. šliūpaitė mirė Kaliforni
joje, Santa Monica miestelyje. 
Ten josios palaikai buvo sude
ginti ir atvežti į Chicago.

Tautinėse kapinėse susirinko 
apie 50 žmonių, kapinių koply
čioje išklausė kalbų, o vėliau 
urna buvo nunešta prie kapo ir 
ten palaidota.

Koplyčioje trumpą kalbą pa
sakė Alena Devėhienė, atvykusi 
iš Kalifornijos į Chicago. De- 

Nenienės kalba buvo turininga, 
priminė gražius velionės charak
terio bruožus, stiprius lietuvės 
moters papročius ir kietą būdą.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje vardu kalbėjo Euphrosinc 
M'.kužiūtė. Ji priminė, kad dr. 
Jonas Šliūpas buvo SLA organi
zatorius. o dr. šliūpaitė visą 
gyvenimą buvusi SLA narė.

Po trumpų kalbų, velionės 
palaikai buvo nešami takais 
prie dr. Jono Šliūpo paminklo. 
Ten eisena trumpai sustojo. 
Simboliškai duktė atsisveikino

EUDEIKI
GAIDAS -DAIMID

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

8

kad jis keičia savo nuomonę i 
apie rinkiminės kampanijos pa
žadą laisvai pardavinėti javus 
Sovietų Sąjungai.

; Kai kurie patarėjai jau įtikino 
j R. Reaganą, kad nutarimas ne- 
i parduoti javų rusams yra vie
nintelis būdas suvaldyti rusus 
nuo tolimesnės agresijos. Rea- 
ganas taip pat buvo infonnuo-

Iš tenai eisena nužingsniavo ■ tas, kad rusai labai jau speku- 
prie Šliūpaičių sklypo ir suslo-iliavo Amerikoje pirktais javais, 
jo. Ten kun. Dilys iš Biblijos pa-1 Rusai, pirkdami amerikiečių 
skaitė kėlias gilias mintis, o vė- i auginius javus, uždirbdavo dau- 
liau visi sugiedojo Lietuvos giau ipnigų, negu patys Amėri- 
himną. Į kos farmeriai.

Urną paėmė inž. Vytautas ‘ ------- ------------
Šliūpas, priklaupė ant žemės ir PĮkK|TE JAV taupymo bonul 
įleido' į geležinį karsią urnai lai*

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

The Ace Of Club Sandwiches

Psgt. • . looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, 4<The Bread 
Spread,** on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
Jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them FiasU Stack-Ups, a sur£ bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1-1/2 cups shredded cabbage

12 summer sausage slices
6 green pepper rings
6 Kraft jalapeno pepper 

singles pasteurized
, process cheese food

i a k i a i: /

Chicago* '
Lietuvių ?

Laidotuvių S
Direktorių i Į
Asociacijos *

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TUR'MB

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE. TeL; lArds 7'3401

BUTKUS - VASA1T1S
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UL TeL: OLympic 2*1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tei.: LAfayetle 3-3572

Jurgis Milas

Aikštės automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenuė 

Cicero, ILL. 60650 
Te!.: 652-5245

1RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORiM

18

cup Miracle Whip 
salad dressing 

white bread slices, 
toaetedu 

ham slices 
tomato slice*

6
12

For each sandwich, spread one slice of toast with salad 
dressing; top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup 
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage slices, 
green pepper ring, cheese food slice and third slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with pick/ 
6 sandwiches

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1*38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-441S

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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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 
metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
173S So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 6060S

įdurti

F. Z* polis, Aęer.1
JzOS'A W. 95th St. jį 
Evarg. Park, 111, ©
60642, - 424-US4 V22

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

1 val.

iiinucEu
• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su f35

Vyčiai

1 
1choras K. Paulius.

Lietuvos pajurys (J. Laurinavičiaus drožinys)
ŠIMAITIS REALTY

mokytojų minėjimą sekmadie-

Tel. 436-7878 arba 839-5568

We'll help you make the right move.

narių

ir

—Automobilių pramonės dar 
bininkai svarsto mintį, kad ne 
reikia pirkti Japonijoje gamin 
tų automobilių. Kitos priemo
nės nepadės darbininkams.

Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

Knyga su formoif4** gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos, 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir' 
Maplewood. Labai tinka giminingoms, 
šeimoms.

uždėtos blankos ir suvar- 
šriubais. K. K.

Laikrodžiai Ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 6<?th Streat 
Tai. Republic 7-1941 •

_ Hemai, Žemi — p*rda»lm«i 
REAL ESTATE FOR SALI.

— Ateinančią savaite Egipt 
prasidės greito permetimo gink 
luotųjų pajėgų manevrai. Ka 
riai iš Kairo aerodromo persikels 
į Egipto dykumas.

los į-Jn.kvmui

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

CONSTRUCTION & REMODELING 
— Statyba ir remontai —

klamuo’s iš savo kūrybos. Po mi
nėjimo — kavutė. Prašome vi
sus mokytojus su šeimomis ir 
pažįstamais gausiai dalyvauti.

Valdyba

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
«259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Teip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGiS CONSTRUCTION 
7152 So. K’dzie Avenue 

Tel. 776-8505

Advokatai
GINTARAS P. ČEPKNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vaL vak. Se^tadienj nuo 

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

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

ChicAgo, Bl- 60623

— Tropikinė audra Jeannc 
55 mylių per valandą vėjo grei 
čiu pasiekė Kubą. Padaryta 
nuostolių tabako plantacijoms

• Kojos nukenčia už galvos 
kvailystės. (Turkų priežodis)

Galite kreiptis ir tiesiai t SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Haw York, N. Y. 10001 

307 W. X>th St.
Tai. (112) S43-221S

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ’

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAV1MAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-0383

SIUNTINIAI i Lietuva 
MARU A N0REIKIEN1

Z608 Was t St, CMcare, ID. «0«2f • TtL WA 5-8787

Cosmos Parcels Express Corp. ' 
MARQUFTTE GIFT PARCELS 8ERVIC1

IW1 W. Wtk St, Chkaro, DL W«2>. — TeL WA 1-1717

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work—patios, sidewalks, etc. 
Tuck pointing, chimney work. Sewer _ 

• work, electric rodding. Roofing — hot 
roof or shingles. All work guaran
teed, no job to small.

Call 788-9298 D

. ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Marquette Parko parapijos festivalis
Ruder.s festivalis. Boziras tu fe. t i valio pelną eina mokyk-. 

prasidėjo lapkričio 8 d.
abiejose parapijos salise. Sek
madienį pradėtas 12 vai. Buvo 
skanus valgiai, gėrimai, loteri 
jos, žaidimai. Jaunuoliai spor
to salėje šaudė į laikinius. Pa
grindinė loterija buvo sekma
dienį 7:20 vai. vak. Iš specia
lios urnos bilietus traukė ma
žamečiai berniukai ir mergai 
tės. 2,000 doleriu grynais pini
gais sudarė 12 bilietų. Dvi pre
mijos po $500, viena $300, vie
na $2v0, dvi po $100 ir š šios 
po $50. Kurie ten buvo ir išlo
šė, sumokėjo ten pat grynais 
pinigais. Laimėtojai bus pa
skelbti parapijos biuletenyje 
Loterijai vadovavo kleb. kun. 
Ą. Zakarauskas su talkininkais, 
į Buvau abi dienas užsukęs, 
žmonių daug. Ypat 
mokyklinio amžiaus 
Jie ėjo prie loterijos urnų. Ten 
seselės,' organizacijos turėjo sa 
vo patalpas ir jose įvairių žaidi
mų ir kitokių dalykėlių. Nema
žai moterų lošė bingo, 
turėjo savo patalpą.

f Sekmadienį parapijos 
■turėjo skyrių su tortais ir kitais 
kepsniais. Mačiau, prie kasos sė
dėjo muzikas A. Linas ir K. 
Skaisgirys. Viską išpirko.

Valgiai buvo labai skanūs — 
karšti kepsniai, kugelis, dešre
lės, kavutė ir kili priedai. Po 
pamaldų, eilė beveik padvigu
bėjo. Visą pagamintą maistą iš
pirko. Stalai užpildyti.. Buvo 
'alus, soda, vynas ir stipresni 
gėrimai. Dalyviai vaišinosi. Kle
gesys salėje didėjo. Protarpiais 
grojo orkestras ir jaunoliai įsi
terpė su daina. Orkestrui vado
vavo p. Polikailis. Mažai prie 
scenos vietos, bet berniukai su 
mergaitėmis protarpiais šoko. 
Maloni visų nuotaika, žavesys, 
tikra atgaiva.

J1 Iš lauko gatvėje išvedžiota 
reklamai šniūrai, papuošti su 
kaspinėliais.

Pernai festivalis-bazaras da
vė $15,000 pelno, šįmet tiek ne
bus, nes lauke dėl vėsaus oro 
nebuvo loterijos ir kitų biznio 
patalpų. Prisiminkit, kad visas

Mėmei, Žemi — Ferdevlmui 
1EAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
^R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAJS. 

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas > 

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7747

Noriu priminti mažą epizedė-j 
Ii iš pirmųjų atvykimo dienų 
1950 metais. Dirbau rekomen- 
duotas agr. J. Grinkevičiaus ra- j 
dijo ir tekvizijes dalių fabrike 
šiaurinėje miesto dalyje. Ten ' 
dirbo 8(t0 moterų ir 18 vyrų. Vi- : 
si kukai. Basė — lenkė, mote- • 
ris. Gretimai manęs dirbo jauna 
lenkaitė, dviejų mokyklinio am-1 
žiaus vaikų motina. Dirbome t 
vakarinėje pamainoje (tarp kit
ko, valandai gavau po 95 cen
tus). Tos ponios vyras su vai
kais jai atveždavo vakarienę. 
Klausau — labai gražiai visi 
kalba lenkiškai. N u s t ebau. j 
Kiaušiu tos ponios, kodėl ne 
angliškai? Ji atsakė: Mes laiko-: 
mės prie save parapijos ir kle- . 
bono.

šitokį taiklų atsakymą pami
nėjau prelatui A. Krupavičiui. 
Jis užgyrė. Tad ir mes laikyki-1 
mes prie savo klebono ir para- j 
p:jos, o nesisklaidykime į toli
mus užmiesčius, jeigu norime 
išsilaikyti vienalytė tautinė gru-; 
pė.

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

I HOMEOWNERS POUCT

| state Fatm Futirt Casually

♦.'41M

ROŽĖ DIDŽGALVIENĖ PRO
TESTUOJA PRIEŠ PARAŠŲ 

KLASTOJIMĄ
“Į mano rankas pateko advo-1 

kato Charles P. Kai paruoštas 
melagingas pranešimas apie se-' 
na torių Frank Savicką.

: Aš pranešu visuomenės žiniai, J 
kad aš niakad nieko blogo ne
girdėjau apie senatorių Frank 
Savicką, o mano parašas po ad
vokato Kai atsišaukimu buvo, 
suklastotas. Nei pats adv. Kai, I 
nei kas kitas man nekalbėjo

■ apie mano parašą po atsišauki-
1 mu ir aš niekad tokio klastoto

■ pareiškimo nepasirašiau. Man 
j nepatinka, kad advokatai kals- 
I toj a žmonių parašus. Prašau
be mano žinios mano vardo ne
naudoti”. ,

Rožė Did'galvienė

NIEKADĖJŲ DARBAS

Marquette Parko apylinkėje i 
daugelio garažų durys ir net sie
nos nupečkiotos. Niekas tų chu
liganų negaudo.

Prieš kurį laiką GS-oje gatvė
je tarp Talman ir Washtenaw i 
gatvių, nakties metu atvažiavę 
niekadėjai nuplovė elektros 
stulpą. Netoli kaimynai, išgir
dę,išėjo ir pašaukė elektros 
kompaniją. (Matyt, bijojo kers-j 7 
to ir nešaukė policijos.) i

Jau du trečdaliai stulpo buvo j 
nupjauta. Krisdamas si 
su vielomis būtų galėjęs gal « j 
gaisrą iššaukti. Dabar iš abiejų j 
pusių 
žvtos

Chicanos Spaudos Klubo 
susirinkimas įvyks penk

iadieni, lapkričio 14 d., 7 vai. 
vak.. Lietuvių Sodyboje, 65-oje 
g-vėje ir So’. California Avenue. 
Visi nariai privalo dalyvauti;

Valdyba •

— Eretas Civilis iš Marquette 
Parko tapo ne lik Naujienų pre- 
numera teriumi, užsisakvdamas u- T . . . - *

. Į jas vieneneįiis metams, bet ir 
j rėmėju, atsiųsdamas $5 auką.

. I Pratęsdami prenumeratą bei ki-
1 tomis progomis po -$5 atsiuntė: 
j A. Butkeviuius ir Balys Damu- 
i lis iš Brighton Parko, A. Ben- 
kauskas ir Vytautas Gudaitis iš 
Toronto, Stasys Jonaitis iš 
Stayher, Out., ir ponia Edita G. 
Ogden iš Redwood City, Calif. 
Dėkui visiems.

susirūpinimą-----------------------------------------------  $8.00

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

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

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  $2.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu iraternalinė or- 

^anLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

*>LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metami.

SLA—kuopų vyra vi?ose lietuvių kolonijose. Kreipkitėf 
| savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

— S. Kazemekaitis iš Toron
to tapo Naujienų prenumerato
rium, užsisakydamas jas viene- 
rienis metams. Dėkui. Taip pat 
dėkui jo bičiuliams, kurie jį 
supažindino su Naujienomis ir 
turėjo teigiamos įtakos.

— Antanas Pleškys iš Mar
quette Parko, be raginimo pra- 

i tęsdamas prenumeratą, parėmė 
; Naujienų leidimą $20 auka. Sa
vo laiške jis tarp kita taip rašo: 
“Linkiu, kad Naujienos kuo il
giausiai gyvuotų ir toliau vestų 
neatlaidžią kovą,- kaip iki šiol, 
su Lietuvos okupantu, visais jo 
pakalikais, bendradarbiautojais 
ir kitais parsidavėliais”. Dėkui 
už auką ir už laišką.

— Lietuvių Mokytojų Sąjun
gos vaidyba ruošia mirusiųjų

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

EUGENIJUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra to
kios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno
1000 dolerių premija skiriama -Į, MŪRINIS BUNGALOW Brighton 

j lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
i pasireiškusiam raštais (lietuvių, 

anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni- 

. . .... ..... . i mo vienetui (sambūriui, tautiniunį, lapkričio 16 diena. 12 valan- Į . , . . . .
dą bus šv. mišios Tėvu Jėzuitu j S0 jaunimo
koplyčioje prie Claremont g-vės. i 
Po pamaldų visi rinksis prie ka-j 
vinės į 103 kąnibarį, kur nioky-j 
toja St. Petersonienė kalbės apie Į 
a.a. mok. B'abrauską, o mok.! 
Juozas Plačas — apie a.a. mok.
Ignatonį. Be to, poetė Gražina .. .. . „ „„„„ iv-Hat i
t, . , ... T. . . . . , ciios ar paskiri asmenys iki kiekTulauskaite-Babrauskiene pade-1 . . . <?■, j1 j vienenų metų gruodžio 31 d. 

(pašto antspaudas); , , , J
3. Premijuotino asmens ar jau Į 

nimo vieneto tinkamumui įver--
( tinti sudaroma Jury komisija, 
I kurion po vieną atstovą skiria- 

— Rašytojo Liudo Dovydėno Į Pasaulio Lietuvių Bendruome- 
knyga “Vasaros vidudienis’’ bus! nės jaunimo reikalams vadovas, 
aptarta specialioje popietėje, ku- Pasaulio Lietuvių Jaunimo są- 
rią rengia Vaižganto Kultūros jungos valdyba ir JAV Lietu-' 

vių Jaunimo sąjunga, o du ats
tovus paskiria Kriaučeliūnų šei 
ma;

4. Jury komisija, aptarusi as 
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū 
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami: EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJOS 
KOMISIJAI 12500 Pawnee Ro
ad, Palos Park, Illinois, 60464.

chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lie- ] 
tuvą vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo

I organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organiza-

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

klubas New Yorke lapkričio 30, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje. 
Apie knygą kalbės Alina Stak- 
nienė. Iš Scrantono atvyksta 
pats autorius.

— New Yorko Maironio litua
nistinė mokykla kiekvienais me
tais rengia savo rudens balių, 
norėdama sutelkti būtiniausias 
lėšas mokyklos išlaikymui, šį
met toks mokyklos balius bus 
lapkričio 22 d., šeštadienį, 7 va
landą, vak. Kultūros Židinyje. 
Kviečiami į šį balių atsilankyti 
visi šią mokyklą baigę ir visi 
mokyklos bičiuliai. Balių rengia 
Tėvų komitetas.

užeiti Į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

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

American Travel Service Bureau
‘ 8727 S* Western Ave^ Chicago, ID. 60643

Telef. 312 2S8-8787
• Nemotrraas patarnavUMM ufeiknnt lėktuvų, traukiniu, laivu kelio 

iltj (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus. 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
nacijas visais kelionių reikalai*-

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vieta* 
i anksto — prieš 45-60 dienų.

PAVOJUS IR KALNŲ 
ERELIAMS

Afganistano karas sudaro pa
vojų ne tik vietos gyventojams 
bet ir kalnų ereliams, kurie yra 
kritiškai sumažėję. Sumažėjo h 
vakarų Sibiro arai, skrenda į 
Indiją žiemoti. 1972 metais jų 
atskrido 77, o praeitais metais 
jų atskrido tik 33. 3,500 mylių 
kelionę jie atlieka per trisde 
šimt dienų.

— Kodėl panelė Talbot visuo 
met vilkėja juodai?

— Ji nešioja gedulą dėl sa 
vo vyro.

— Bet ji niekuomet neturė 
jo vyro.

— Toėl ji jo ir gedi.

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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




