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AMERIKA NEDUOS ĮVAŽIAVIMO VIZŲ 
KUBOS AUKŠTIEMS PAREIGŪNAMS

KETURI KUBIEČIAI BUVO PAKVIESTI 
y Į PREKYBOS SEMINARĄ

WASHINGTONAS. — Vąlsty-: 
bės departamento vadovybė tre- į 
Čiadienį pranešė, kad prezidentei 
Ręagano administracija neišduos 
įvažiavimo vizų keturiems Ku
bos aukštiems pareigūnams, 
kviestiems į prekybos seminarą, 
įvykstantį sekančią savaitę. Prie
žastis' nurodoma dėl Kubos ka- 

_ riuomenės dalyvavimo Angoloj e; 
ir kitur. Tačiau dįplo'matiniai I 
sluoksniai įsitikinę, kad sulaiky
mo priežastis glūdi Fidel Castro 
kalboje tarptautinėjo parlamen
tarų konferencijoje, kurioje da
lyvauja 12 asmenų JAV delega
cija, -vadovaujama senatoriaus 
Robert T. Stafford (R., Vt,) . Se
kančią dieną, po' atidaromosios

. Fidel Castro kalbos, sen. Staf- 
ford pareiškė. 500 delegatų iš 
94 pasaulio kraštų, kad Castro 
kalba buvo įžeidžianti Ameriką. 
JAV atstovas Kuboje- Wayne 
Sųiįthj protesto; žeųklan, išėjo iš 
salės yiduryje_ kalbos. /

Seminaran buvo' pakviesti: 
užsienio reikalu ministerio pava
duotojas Ricardo Alarcon, cent
rinio planavimo vyr. patarėjas 
Marcelo Fernandez Font, užsie
nių prekybos ministerijos aukš
tas valdininkas- Alberto-^etan- 
čourt Roa ir neįvardintas šios 
fninistęrįjosį pareigūnas. Ūždrąu- 
djinąs yra; legalus, neš Klibą, yra 
įsimaišiusi į kovas Vidurio Am e- 
ri'kfije, Afrikoje ir kitur.

Minima konferencija yra tik 
kdmunizmo propagandos tvari- 
nys. Anksčiau joje Sovietų Są- 
jtfh^os delegacijai vadovaudavo 
Justas Paleckis. Valstybės de
partamentas patarė Amerikos 
Ąęlegaci j ai kohf erenci j on nevyk
ti. Dabar ji- įsitikino, kad dele
gacijos .nariai maitinami komu
nistiniais meiais bei propaganda.

Labiausiai nepatenkinta admi 
nistraciįos nuosprendžiu yra Ku
bos tyrihėjimų centro direktorė 
ir seminarų organizatorė Sandra 
Levinson. Ji pareiškė, /kad da
bar dialogas su Kuba yra labai 
svarbus. Dauguma seminaro da
lyvių norėtų po 21 metų embar
go vėl pradėti su Kuba prekybą.

LIBIJA APŠAUDĖ 
SUDANO PASIENĮ

CHADIAN, Sudanas. — Libi- 
. jos arti erija ketvirtadienio rytą 
Į apšaudė kelis pasienyje esančius 
i Sudano kaimus. Užpuolimas pa 
j darytas te jokios provokacijos, 
j Sudaniečiai nelietė Libijos teri- 
j tori jos ir Libijos gyventojų.

Sudano vyriausybė tuojau 
čiadienį Senatas svarstė moki-' pasiuntė telegramas į Jungtines 
nių vežiojimą autobusais deseg- Tautas -ir prašė. Saugumo tary- 
regacijos tikslu. 60-39 balsų ' bą suvaldyti Libiją. Be. to, Sudą- 
dauguma nutarta, kad autobu-ino prezidentas pranešė kaimy- 
sais mokinius galima vežioti tik' nąms apie. Libijos užpuolimą. 
5 mylias nub namų, šią distan-/ių melų; pradžioje Libija už,, 
ciją galima nuvažiuoti per 15 puolė Čadą; o.dabar pradėjo ką- 
minučių. binėtis prie Sudano. . . ;>-

Įstatymo projektą įnešė sena- Rytą- pasienio kaimus apšati- 
torius J. Bennett Johnson, de- dė. Libijos:-, artilerija, o vėliau 
mokratas iš Louisianos. Vežioji-, tuos .pačius;.Sudano:.kaimus' ap-’ 
mą mokinių, autobusais smerkia' šaudė Libijos .’ lakūnai.. . j,
dauguma amerikiečių. Jį, palai
ko ACLU — American Civil 
Liberties unija

PAKEISTAS MOKINIŲ 
VEŽIOJIMO ĮSTATYMAS

WASHINGTON; D C. — Tre- ■

TROJANOVSKA NORI 
| DAUGIAU PINIGŲ

NEGRŲ. KUNIGAI PALAIKO Į ia^ska I e^Uo-Jradėio 
KAPUTVATA t mnv Ijanovska Lenkijoj pradėjo gar-
K RDINO Ą J. CO J sėti kaip gera dainininkė. Bet

Grupe Čikagos negrų kunigų Lenkijoje dabar visiems sunku, 
įsteigė organizaciją, kuri rųo-' o ’ dainininkams taip pat nedaro 
slasi pagerbti kąrdino'lą..John]išimties. Walter<Lenčovskis š’.ų 
Co4y jain- plškatą. ’Pa- ’-nietųr pradžioje^Apvo^ Lenkijoje
reiškime rašoma, kad kardino>aš* i? '•‘panrošė jkr’ popierius atva- 
Cody 'padėjo juodiesiems kata-'žinoti į Ameriką su sąlyga, kad 
likams augti ir stiprėti. Jie dųo-' ji'vakarais padainuotų jo užkan
da suprasti, kad palaiko kardi- dinėjė?-Rėt."kada~Izabela atva- 
nolą, nęžįūi;int' užjhetaiW.’.(kaIti-^iay^yčikagą, ji pradėjo dali
nimų |dęi ifinąĄsihių hęi^^ią|u-Užkandinėje, kur 
mų bei (bažnyxi^yfdni^;pą^^el j^ii»jki.o;4nQkanją- daugiau pini- 

' ddj inio ąšr^hiškjęra^(reikaianlš.;i gųilr.;riamažas skąiČiūs Lenčo'vs- 
k;“/'M:c "‘šį- •' . lankyti tą

—-•I?ąbfeią!> dainuo-, 
kviestaš_;vyl^^jtt JĄlZ‘1gydyto- jajjLenčc^ęį^už-visą tai užsi- 
ju — Surgeon G^i^^i."3iš yTa’'gąv4šrapškUri(fė^ĮĮihiriihkę nesi- 
priešingąs ’Abortams^|laikymu'~suiarfoj-'^džie. Dabar 
:? ?.j rdkaią.'-spr^feifcaliniš teisė-

— Fordo’ bendrove užšake pa-.* .-kuris išaiškins, ar iš viso ji 
gaminliVdyžėlio motoro'pavyzdį Čikagoje dainuoti.’ t 
international Harvester Bendro į-4 -■/ 
vėje. Sutartis tęsis 5. metus. — Diablo Canyon, Cal., stato- 

Hia ( atominė ’elektros }r jėgainė.
— Sovietų valdžia dar kariąs‘Policiją ten-sulaikė apie’ 300 de- 

perspėjo Lenkijos komunistus, mbĮisjtrantų, bandžiusių suslab- 
*- j 4*. t3- ■ - --T ’kad nedarytų naujų nuolaidų dyti darbus/ ’

Solidarumo unijai. * z :----
 — Atstovų Rūmai pasisakė už

— Šįmet numatomas" geras paminklo dr. M. Kingui'klatymą, 
derlius.’Jau dabar kviečių, ku---------------------
kurūzų; pupelių ir kitokių javų — Ketvirtadienį aukso uncija 
kainos’yra sumažėjusids. kainavo' $448.

s;>-z

— Bulgarijoj ir Čekoslovakijoj 
komunistu partijos pradėjo or
ganizuoti darbininkų mitingus 
tikslu protestuoti prieš Lenki
jos Solidarity unijos kėslus.

— Jau daugiau kaip 18.000 bi
lietų yra parduota mėginant su
daryti Chicagos merės Byme 2 
milijonų dolerių Fondą, kuris 
bus naudojamas kampanijoje ją 
perrinkti merės pareigoms 1983 
metų rinkimuose.

MM
KALENDORfiLIS

Rugsėjo 18: Irena, Alė, Pakal
nis, Gėlutis.

Saulė teka 6:13, leidžiasi 6:56.
Oras šiltesnis.

Pierre Trudeau

Kanados premjeras Pierre.Trudeau atskrido j Fordo 
atidaromą muziejų. Jis taip pat domėjosi šalia Fordd 
muziejaus statomu 250 milijonų vertės daugiaaukš

čiu namu, vedančiu prekybą su Kanada.

Buvęs prezidentas Gerald Fordas su žmona 
šiandien, penktadienį, Grand Rapids mieste, 
Michigane, atidarys Fc'rdo vardo muziejų. Ty
rinėtojai tenoras ne tiktai praeitį, bet ir šian-

■ ' dieninę tikrovę liečiančios medžiagos.

DEŠIMT SVARŲ BOMBA DAVĖ 
POLICIJAI NAUJU ŽINIŲ

SUŽEISTAS AMERIKOS KARO VADAS ATIDŽIAI 
SEKĖ DANIJOJ VYKUSIUS MANEVRUS '

LENKIJOS KOMUNISTŲ DIENOS JAU 
SUSKAIČIUOTOS, SAKO DIPLOMATAI

SOLIDARUMO UNIJA, SUSITARUSI SU BAŽNYČIA, 
BET KADA GALI PERIMTI KRAŠTO VALDYMĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Soli
darumo unija, susitarusi su Len
kijos katalikų bažnyčia-gali per
imti krašto valdymą bet kurią 
dieną, — Sun-Times reporte
riams tvirtino užsienio diplc'- 
matai. ' . * - i. X / ; * '

— Dabartinė komunistų par
tija ir Lenkijos vyriausybė yra 
bejėgės prieš Solidarumo uniją, 
išaugusią į dešimt milijonų na
rių skaičių. Jeigu Lešėk Valen
sos unija susitartų su katalikų į jinią. ,.Tas pats laikraštis "sako, p

BONA, Vak. Vokietija. - - Ge
nerolas Frederick Kroesen skai- 

i tomas pavojingiausiu Amerikos 
kariu Europoje, todėl Raudono
sios Armijos grupė kėsinosi jį 
nužudyti, sako, šios teroristinės 
grupės pranešimas vokiečių laik
raščiui Frankfurter Rundschau.

Vokietijos teroristai būtų ga
lėję pranešti telefonu bet kurio 

j laikraščio redakcijai, bet jie ma- 
j šinėle parašė tris lapus, užadre- 
Į savo paprasta siunta ir paštu pa- 
! siuntė minėtam vokiečių laik- 
Į raščiui. Laiškas atėjo laikraščio 
j redakcijon tiktai Ji-.eč-iadienį 
į Laiškas atidžiai buvęęj&erskaity-
• tas pačioje redakcijoje; o- vėliau 
pranešta Frankfurto policijai, 
kuri atėjo' su specialistais.

Tokiu pačiu vardu Italijoje 
veikė teroristų grupė, priklau 
santi nuo Italijos komunistų par 
tijos specialaus kom^etb; bet te
rorizmas blogai paveikė italus jį • 
komunistai prarado' tlaug rinki
minių Jialsų. DabaE-t^vokiečią. 
naudoja Raudonosios Aįjpiijos 
vardą naujai sudarytai teįorįsti 
nei grupei. Vokiečių "j pblfcij 
Juri pagrindo manyti, kad šiOi- 
'grupės pagrindą sudarė geroka' 

■ apardytą!UĘaden-Meinhofo grr
• pės likučiai,.prie kurių -prisidėj 
nauji teroristai. Vokiečių polici 
jai Įjįrvyko nustatyti/’Meiithbf 
grupės cehrfą, sekti grupėj; ra 

;dijo$ysiiis’su galinga radijo sic- 
‘ timi 'Irake‘Jiė, būdami kalėjim 
jie tik klausėsi Irako, bet galėj. 
.ir' perdavinėti jiems- žinias; Ka 

,' policiją atėjo atimti radijo-sus' 
|$iekimo priemones, tai paaiškėjo 
(kad jie turėjo ir revolverius.

— Po ilgesnio Izraelio min. 
pirmininko ir U. S. prezidento 
pasikalbėjimo, Menachem Begin 
žurnalistam pareiškė, kad Izra
elio apgvnimui nebus reikalin
gos svetimos kariuo'menės, nes 
pats Izraelis pajėgs apginti sa
vo kraštą. Bet prieš gresiančią 
Vidurio Rytuose Sovietų ekspan- 

tiek Izraelsi, tiek ir Ajne- 
pasipriešins visomis jėgo-

siją, 
rika 
mis.

— .JAV produkcija sumažėjo 
rugpjūčio mėn. 0.4 nuošimčio.

bažnyčia, jokia-vyriausybė ir jo
kia partija nepajėgtų pasiprie-' 
šinti. Partija yra bejėgė, susi
kompromitavusi, didokas narių 
skaičius apsiskandalinęs.

Lenkai taip pat žino, jog Sovie
tų karo jėgos nedrįs Lenkijos 
okupuoti. Lenkai yra pasiryžę 
priešintis. Visi laukia pakaitų, 
bet nori išvengti kraujo pralie
jimo.

Kalba apie komitetą 
' • Lenkijai gelbėti r • • ' r • ‘

Tęečadienį komunistų partijos 
yadovybė padarė pačią didžiau
sią klaidą, aštriai kritikuodama 
Solidarumo uniją ir jos vado pa
reiškimus apie spaudos ir infor
macijas laisvę. Vyriausybė pa
reiškė, kad ji neleisianti unijai 
keisti dabartinę tvarką.

Ketvirtadienio rvla žurnalis
tas J. Kurdn pareiškė, kad da
bartinė vyriausybė nieko nega
linti padaryti. Kuron tvirtina, 
kad būtinai reikia gelbėti Len- 

1 kiją nuo kraujo praliejimo.
Jis pataria tuojau sudaryti ko

mitetą I^nkijai gelbėti. Komite- 
, tą turi sudaryti Solidarumo uni
ja, Bažnyčia ir dabartinė vyriau
sybė. Kraštą valdys ne vyriau
sybė, bet Komitetas Lenkijai 
Gelbėti. Tada bus išvengtas ir 
kraujd praliejimas, ir Lenkija 
.turės galimybės atsistoti ant 
kojų.

— Senatorius Barry Goldwa

TEHERANE SUŠAUDĖ./'’ :
22 ŽMONES

TEHĘRANĄSii/'. Irano Isla
mo partizanai ketvirtadieniu ry- 
>a sušaudė 22 suimtuosius. Laik
raštis'- Kajahan - praneša, kad 
buvo sušaudyti du Chalkps gru
pės nariai, • drįsę pasipriešinti 
Islamo partizanams, šeši buvo 
sušaudyti už “nedora elgesį”, o 
.... " *■ ' , . . f d i civili i u priemones, tai paai>>Keiukiti — uz narkotiku pardavme- T , .. 1 £ .__ / / 1 . _ L kad ne hire to ir revolverius
, •. . ... . ‘ įvyko susišaudvmas, kurio pat/kad siomis dienomis buvo suimta , .; s:kmeje įtakingas grupes vadas 330 žmonių. Suimtieji pateko , > f t. , ....‘ ų .j. buv'o peršautas'ir mirė.-o kitabėdon nerimo metu, kai praside-1 .. ■ . „ , .. . , . ■ .. ;. J . . ..' j- tpasikor-e. Baden-Mcmhof vvriai.jo susisaudvmai- gatvėse. Islamo .*. .. . . ,r. i i v įsieji nariai žuvo, o kiti issi-skirs-partizanai skuba suimti triuks-• . , . : .. ; ....... i te ir kuri laiką tvleio. Dabar j; niaujančius, o šie pasipriešina, -
dažnai su ginklais rankose.

Gyventojams atrodo', kad Cho
ru eini jau turėtų baigti žmonių 
žudynes.

GYDYTOJAI RUOŠIA 
PILIULES VYRAMS

BOSTON, Mass, —k Iki šio me
to moterys pirko ir rijo piliu
les apsisaugoti nuo nėštumo, 
bet dabar gydytojai jau pradė
jo ruošti piliules vyrams. Ne vi
sos piliulės buvo’ geros.' Dažnąj 
jos padėdavo moterims, bęt bū
davo atsitikimų, kad jos nebe
veikė ir jaunos moterys patek
davo bėdon. Taip pat paaiškėjo, 
kad nuo tų piliulių naudojimo, 
moterys susilaukdavo pašalinių ! 
ligų, ne| ir vėžio.

Šiomis dienomis Vanderbilt 
universiteto medicinos fakulte
tas pradėjo ieškoti* vyrų sava
norių, kurie sutiktų dalyvauti 
bandymų programoje. Vander- Į 
bilt universiteto daktarai nori į 
patirti, ar vyrų naudojamos pi | 
liulės bus tinkamos apsaugoti 
moteris nuo nėštumo.

tens pasmerkė tikybines grupes 
už kišimąsi į valstybės reikalus, 
kaip šiaurės Airijoje, Irane, Li
bane ir kitur.

perėjo į Raudonosios Armijos 
drganizuoja.mą grupę.

Generolas F. Kroesen nuken
tėjo užpuolimo metu, bet jis la
bai greitai susiorientavo, kas da
rėsi, pats įsakė kita mašina nu
vežti jį į amerikiečių ligoninę, 

.. > vėliau pats išskrido į rytinia
me Danijos pakraštyje pradėju
sius šiaurės Atlanto Sąjungos 
-ištuoniu valstvbiu nariu kari
nius manevrus. Užpuolimo mo
tu generolas Kroesen buvo su
keistas kulkomis sudaužytų lan- 
4ų stiklu skeveldromis ir nude- 

ges sprogusios granatos sukeltu 
karščiu." - °. ’ '

Raudonosios Armijos dalinas, 
Pasirinkdamas generolą Kroesen, 
ųrėjd galvoje .svarbų jo vaįd- 
iienį 'AmerikosIkaro vadovybės 
irilyj'e. Jis vadovauja JAV gihk- 
uottms pajėgoms nuo’ Europos 
/skarų! pakraščio iki Persijos 
lankos. Jis -yra pareigingas it 

y in o, kur. yra bet kuris dalinys 
r kokios jo pareigos. ,

Vokiečių pcnęlja išardė trė- 
•iadienį rastą-16 svarų galingą 
)ombą,- kuri /būtų* padariusi 
laug žalos, jeigu būtų sprogusi. 
Zokisčiai žino, kokia medžiagi 
ouvo naudojama bombai.

Buvęs Prancūzijos prezidentas Vakry discard 
d’Estaing užsuko j Fordo muziejų pasižiūrėti 

ten esamų dokumentų.



BALTISTIKOS KONFERENCIJA
BALTISTIKOS INSTITUTO TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 

STOCKHOLME BIRŽELIO 5-8 DIENOMIS

Baltistikos konferencija šie
met vyko kiek kitokioj atmosfe
roj ir kitokios dalyvių sudėties 
negu ankstvvesniaisiais melais. 
Tada konferencijų visa progra
ma su paskaitomis ir kitais pa 
rengimais buvo pravedama vien 
tik Ba’tiecuj t ei kitų dalyviu, 
gyvenančių uz Sovietų Sąjun- 

ritu (jei neskaityti keleto 
F^ijcj gyvenančių e<tu. pakvies- j 
tų konferencijcn, vykusioj prieš} 
porą merų), šįmet gi Instituto 
Valdy ba pakvietė visą eilę moks
lininkų iš Pabaltijo kraštų: net
gi 34 profesoriai, docentai ir ki
ti žymesni oficialūs asmenys iš 
tų trrų respublikų dalyvavo šių 
metu konferencijoj. Iš Lietuvos 
atvyko 7 mokslininkai. Is už
sieny gyvenančių lietuvių moks
lininkų dalyvavo tik prof. Ma
rija Ginbutienė (USA. Cal. Un.) 
su savo paskaita, nors pagal 
konferencijos programą turėjo 
su paskaitomis dalyvauti dar 4 
lietuviai is JAV ir Kanados, bec 
jie dėl kai kurių priežasčių, gal 
būt politiniu. į konferenciją ne- 
beatvyko. Be to. su tiesioginia* 
Lietuvą liečiančiomis paskaito
mis dalyvavo ir svetimtaučiai; 
2 mokslininkai iš Izraelio (anks
čiau gyvėnę Lietuvoj),1 
Vokietijos ir 1 iš USA.

Eilė Baltikes Instituto
neseniai pasitraukė iš jo. pro
testuodami dėl Instituto Vado 
vybės pradėto intensyvaus ben
dradarbiavimo su sovietinėmis 
Pabaltijo respublikomis ir jos 
pakvietimo tokios didelės moks
lininkų delegacijos dalyvauti šių 
metų konferencijoj Stocholme.

Ryšium su Pabaltijo moksli
ninkais sustiprinti bei juos kvies
ti dalyvauti šių metų konferen
cijoj, Instituto Vadovybė buvo 
pasiuntusi (2 estu ir 1 latvi).! 
kuri, aplankė Taliną, Tanų. Ry- * 
gą, Vilnių, bei Kauną ir vedė po- j tuvių liaudies mene”, 
kalbius su Universitetų lekto. / ir laisvai (be manuskripto) ang- 
riais bei tų kraštų mokslo^ aka-Į obnuodama kalbos sklandumu

is V.

nariu

denr ų vadovybėmis. Institute 
delegacija buvo ten maloniai su
tikta ir jų šeimininkai mielai 
oriėmė kvietimą dalyvauti kon
ferencijoj. Galima pažymėti, kad 
'.a delegacija, prieš važiuodami 
i Pabaltijo Valstybes, tarėsi kul
tūros politiniais reikalais su 
Švedijo- vyriausybės ir Stock
holmo Un versiteto atstovais.

1) Pati konferencija buvo pra
dėta švedų Akademijos gražio 
ie iškilmių salėje, kur paauksuo- 
tijoniško stiliaus pilastratai sie
nose, veidrodžiais dekoruotos 
baltu ornamentinės koklies se
no stiliaus krosnys ir 13 didelių 
krištolinių sviestuvių skleidė 
jaukią klasikinę atmosferą daly
viams- Įžangin} žodį tarė Balt. 
Instituto valdybos pirm. fil. lie. 
G. Larsson. Toliau sekė trum
pos ka’bos švedų ministerės U. 
Tillander ir Stockholmo Univer
siteto rektoriaus prof. St. Hem- 
fnd.

Šių metų konferencijos pas
kaitos lietė visą eilę baltistikom 
sričių: laisvą meną, literatūrą, 
istoriją, arkeologiją ir etnogra
fiją. muziką ir foklorą, tauto- 
tyra, socialinius mokslus.

Dar prieš konferencijos pra
džią, kada dalyviai rinkosi ati
darymo iškilmėms, gatvėje, prie 
•ėjimo j rūmus, demonstravo su 
plakatais baitiečiu grupė ir kiti, 
protestuodami prieš šios konfe
rencijos rengėjus, kad tie pas
tarieji. anot plakatų tekstų, pra
dėjo bendradarbiauti su sovie
tais ir pasidarė KGB — patar. 
nautojais, kad ši konferencija 
pradėjo būti platforma sovieti
nės valdžios propagaųdai ir nu
stebimui laisvu užsienio baltie- 
čių mokslinio darbo.

Tarp kitų, tą priešpietį laikė 
I paskaitą prof. M. Ginbutienė te 
■ ma “Senovinis simbolizmas lie

ji gražiai

Cold war.

America,

t:

Ramusis ežerėlis

r aiškumu. Į konferenciją at- i darbotvarkę): Romantizmas Įle
tų kalba ijėstė savo mintis, im- 
vyko ji tiesiog iš Lietuvos, kur 
prabuvo keletą mėnesių savo 
studijų reikalais.

Tą pačią dieną Stockholmo 
miestas savo gražios rotušės iš- 
kilmių salėj suruošė konferen
cijos dalyviams (apie 150 asm.) 
pietus (13.00). Vėliau, Baltistikos 
Institutas padarė svečiams iš už
sienio ir kitiems norintiems ben-

tūviskame mene Ir jo reikšmė 
tautinei kultūrai (prof. fil. dr. 
J. Jurginis), Šiuolaikinė lietu
vių tapyba (doc. fil. dr. V. Ge
čas), Lietuvos kompozitorių mo
kykla ir M. K. Čiurlionis (prof, 
fil. dr. J. Gaudrimas), Menas 
ir architektūra sename Vilniaus 
universitete (prof. fil. dr. Šid
lauskas), Lietuvių literatūra ir 

; tarptautiniai ryšiai (fil. dr. P. 
drą priėmimą su muzikine pro- ] Bražėnas), Aukštoji technikos 
grama Wenrier—Gren centre. į mokykla ir jos reikšmė Lietu

vos kultūrai (prof. dr. P. Ak_ 
samitas) ir Lietuviu-švedų san- 

cija maziausta aatmu vyKo ncies-Į tykiai 1933 _ 1939 'fil. dr. 
selby pily (Stockholmo vakar;-j R Žiugžda).
nėj dalyj ir dalinai Karališkos! 
Muzikos Akademijos rūmuose. 
Tarybinės Lietuvos mokslinin
kai skaitė savo paskaitas sekan
čiomis temomis (iš eilės pagal

Sekančiom dienom konferen
cija didžiausia dalimi vyko Haes-

K-/

Nowadays, people are still helping America 
»ong and seU-suffidcnt. And they're heipir< thew*

Buy United States Savina B

Be *to; buvo skaitoma eilė pa
skaitų Lietuvos temom ir kai ku
rių svetimtaučių, atvykusių iš 
kitų kraštų: Kirtiės funkcija lie 
tuvių kalboj (prof. fil. dr. J. Le 
viri, Cal. L'n., Riverside), Se
mantinė analizė lietuvių kalbos 
priešdėlio ap --'(fil. dr. H. Rinn- 
holm, Oslo), Karaliaus įsodini
mas Lietuvoje 1918 m. (prof, 
fil. dr. Aba Stražas, Haifa), apie 
lietuvių frazeologiją (doc. fil. 
dr. N. Stražas, Haifa), čiurliohio 
palikimas šiuolaikinėj lietuvių 
muzikoj (fil. dr. D. Eberlein, 
Koeln), Gintaro, radiniai Juod
krantėj (fil. mag. S. Schuette, 
Goettingen) ir let

Kaip matome, visų čia pami
nėtų lietuvius liečiančių paskai
tų lemos buvo grynai mokslinio, 
ne politinio pobūdžio.

Konferencijos metu veikė 
Stockholme užsieniečių gyvenan
čių baitiečiu trys tapybos ii 
skulptūros parodos, kur vienoje

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD'

Kai paseno liūtas ir sulyso,
Tai kietas guolis jam Įgriso.
Jis nešildė ir jame net kaulus jam skaudėjo, 
štai jissavo pavaldinius sušaukti-malonėjo: 
Vilkus ir meškas gauruotas,
Kiaunes ir lapes pūkuotas.
Liūtas jiems sako: “Mano guolis perdaug šiurkštus. 
Manau, kad atjausite mano vargus;
Žvėrių vilnos man papeškit
Ir i mano guolį ją atneškit”.

— “Šviesiausias liūte”, pavaldiniai jam pataikavo, 
“Kas tau gal pagailėti vilnos ar net kailio savo? 
Ar mažai mes turim gauruotų čia žvėrių: 
Stirnų, briedžių, elnių ir ožkų?
Jie mokesčių beveik nemoka
Ir jiems vilnos niekados nestoka”.
Liūtas sako: “Surinkit jų vilną kuo greičiau!
Jiems nuo to nebus blogiau”.
Tą įsakymą pataikūnai išpikiyt paskubėjo 
h* gaudyt žvėris į mišką tuoj. Sėjo.
Jie nabagus tuoj sučiupo
Ir visą vilną iš jų išlupo;
O patys, nors vilnosdvigubai daugiau turėjo,
Prie rinkliavos visai neprisidėjo. >
Anaiptol, kiekvienas, kurs prie jos pirštus prikišo, 
Sau minkštą čiužinį surišo. <

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psL, kaina $3.) 
gaunamos Naujienose,

Lietuva rusinama pagreitintu 
tempu. Jau kelinti metai nema
tyti knygų lentynose veikalų se
rijos ^Lituanistinė biblioteka”. 
Tik vienas “Jonas Šliūpas” užsi
gulėjo jau treti metai. Jo neper- 

i ka, nes šioje knygoje Šliūpas 
mums duotas ne kaip lietuvis 
patriotas, bet kaip ateizmo pro
pagandistas. (Matyt, lietuvių 
tauta ateizmą atmeta.)

Knygynuose ir kioskuose lie
tuvių kalba matysi knygas tik 
•apie Leniną, Brežnevo raštus, 
komunistinių partizanų atsimi
nimus, dar yra šiek tiek moks
linės techninės literatūros. Jei 
išleidžiama vertingos grožinės 
literatūros lietuvių kalba, tai 
knygynuose jos beveik nematy
si — kažkur dingsta. Knygynai 
ir kioskai ištisai užversti rusiš
ka literatūra. Net vaikams lite
ratūra rusiška. Nėra lietuvių 
kalba literatūros darželinio am
žiaus vaikams (nuspalvinimui, 
karpymui), o rusiškos — pakan- 

j karnai. Būdinga, kad mūsų ra- 
{ šylojų Kubilinsko, Mieželaičio ir 

kitų pateikiami 'vaikams kūrinė
lių vertimai į rusų kalbą, o lie
tuvių kalba jų nėra.

Ši kalbinė knygų disproporci-su savo emalio.ir akrylio’ paveiks ši kalbinė knygų disproporci- 
lais Haesselby pily dalyvavo ir | ja mūsų knygynuose darosi juo 
vienas lietuvis, Švedijoj gyv. me-1 akivaizdesnė prisiminus, kad da- 
nininkas Eug. Budrys. Į bar Lietuvoje rusų pagal oficia-

Dar porą dienų prieš pačią] lią statistiką yra 8,9 nuoš. visų 
konferenciją buvo suruoštas ri-• gyventojų.
boto dalyvių skaičiaus darbo sej Girulių (prie Klaipėdos) vai- 
minaras 15 ir lf>-to šimtmečio] kų poilsio namuose “Baltija” 
Pabaltijo istorine tema ir “ap- (prie įėjimo matyti tik rusiška 
valaus stalo” konferencija lėk /iškaba “Baltijec”) š.m. stovyk- 
sikologijos problemomis.

Konferencijos bėgyje vyko
lavo pusė ar net daugiau vaikų 
rūstokų. Poilsio namų viduje iš 

net keli baitiečiu koncertai, ku-Į14 plakatų tik du lietuviški, kįįi 
rių viename aktyviai dalyvavo iri — rusiški.Per rytmetinę mankš- 
Vilniaus operos baritonas Pra-; tą Su iškilmingu vėliavos pake- 
nas Zaremba. Jam akompanavo] limu visas ceremonialas ir ko- 
pianinu Birutė Barauskienė.

Koj tf er encij os dalyviam s 
lietuviams

maudos tik rusu kalba, nors 
auklėtojai ir vadovai yra lietu- 

mokslininkams pa- viai. 8-10 metų vaikučiai lietu- 
gerbti švedijds Lietuvių Bend-j viai Į komandos žodžius atsaki- 
ruomenės valdyba ir būrelis čio-1 uėja rusiškai. Prie įėjimo i sto- 
nykščiu tautiečių suruošė iš sa- vykią dažnai pastatyti pionie- 
vo pusės nedidelį privatų pri- ciai rūstokai, ir jei nori lietu-
ėmimą p. Takų viloj. Kr.

(Iš Europos Lietuvio)
’ /iškai susikalbėti, turi kviestis 
vertėją.

Jau mes apspratome, kad va
žiuojant traukiniu Vilnius-Kau
nas ir kitais ruožais paaiškini- 
inai per garsiakalbį duddami tik 

į rusiškai. Rytų Lietuvos kai ku- 
| riose autobusų stotvyse (pvz., 
į Švenčionių) užrašai vien rusiški. 
• Aukštosioms ir vidurinėms 

mokykloms iškilo reali grėsmė, 
kad kai kurie dalykai bus dėsto
mi rusiškai. Įsakymai-instrukci- 
jos jau duoti, tik 1979/80 m.m. 
dar nebuvo vykdomi. Nurodyta 
susilaikyti.

Tai tik nedaugelis rusinimo 
faktų. Jų visų šiame straipsnyje 
nesiimame išvardinti. Labiau no
risi atkreipti dėmesį į tai, ką 
darome, kaip reaguojame prieš 
tą rusinimo antplūdį. Ar nežiū
rime Į tai abejingai? Ar mumy
se nėra išblėsusi tautinė sąmo
nė? Ar skauda mums širdį, kad 
rietuvių kalba palengva išstu
miama iš įstaigų, viešojo gyve
nimo, iš literatūros? Ar sten
giamės palaikyti, ginti lietuvių 
kalbą bent tokiomis progomis, 
kai tas yra galima ir mūsų “sau 
gumui” joks pavojus negresia? 
Ar nebūna kartais taip, kad mes 
lik prie degtinės stiklelio esame 
patriotai?...

Ar mes patys ueprisidedame 

For constipation 
you’ll call it 

"The Overnight Wonder”
Ever fed uncomfortable with your laxative? 

Then its time you tried the gentle medicine they 
call 'The Overnight Wonder."

its today’s Ex-Lax* and it relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body's 
own natural rhythm. Try it tonight You'll like the 
way you feel in the morning!

WondeC 
Tact onto asdfrected
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prie rusinimo? štai, sustoja bū
relis žmonių — keli lietuviai ir 
vienas rusas (kuris dažnai lie
tuviškai supranta ar net ir kal
bėti lietuviškai gali). Na, ir ta
da visas būrys (pagerbdami ru
są) ima kalbėti rusiškai. Rusai 
gerai žino tą “lietuvišką” psi
chologiją ir, nė kiek nesivaržy
dami, priverčia visus kalbėti ru
siškai. Ir taip atsitinka ne vien 
paprastų darbininkų, bet ir in
teligentų, pvz., mokytojų, tarpe. 
Būna taip, kad mokykloje rusų 
kalbą dėsto mokytojas rusas. 
Jis lietuviškai nekalba, nes lie
tuvių kalbos nemoka ir nenori 
mokytis. Tada visi mokytojai 
lietuviai su juo ima kalbėtis ru
siškai. O reikėtų tokiu-atveju 
padaryti taip, kaip darė vienos 
vidurinės mokyklos mokslo da
lies vedėja: rusas kalba rusiš
kai, o vedėja — lietuviškai. Mes 
galime priversti rusus bent su
prasti lietuviškai.

Vilniuje pasitaiko, jog vienas 
pilietis, sutikęs kitą, prašnekina 
rusiškai, ir abu kalbasi rusiškai. 
Besikalbant paaiškėja, jog abu 
lietuviai, ir pokalbį užbaigia lie
tuviškai. Ar tas neparodo, kad 
mes nebranginame savo kalbos?

Vieno didesnio Lietuvos mies
to grynai lietuviškame rajone 
Į skalbyklos punktą buvo pa
skirta vedėja rusė. Naujdji ve
dėja nė žodžio nekalbėjo lietu
viškai. Na, ir visas rajonas ėmė 
su ja kalbėtis rusiškai. Moterys, 
neseniai atvykusios iš kaimo, ir 
tos pramoko rusiškai kalbėti, 
suregzdaiiios^A'iėną kitą rusišką 
sakaūšai^bent kelis rusiškus žo- 
džius. O kurios visaijiepugebėjo 
pramokti rusiškai*'iar> nedrįso 
pradėti, siuntė į ska^jyklą jau
nesnius šeimos narius, jau lan
kiusius rusišką mokyklą. Tik 
vienas mokytojas rado išeitį — 
jis su vedėja kalbėdavo lietuviš
kai; rusė, pasirodo, lietuviškai 
viską suprasdavo. Nemalonumų 
ar nuostolių dėl to jis neturėjo; 
rusė teisingai viską užrašydavo 
ir skalbinius tvarkingai atiduo
davo.

(Bus daugiau)

— Kaip tai? Tamsta ateini 
viena? Kur vyras?

— Nepaėmiau jo su savim, 
nes kaip jis atsiduria nuobodžioj 
kompanijoj, tai tuoj pradeda 
žiovauti.

feme $27.000,000 from the
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LOS ANGELES, CALIFORNIA
Bandė pašalinti prezidentą Reaganą 

iš Hollywoodo aktorių unijos
(Tęsinys)

Tik pagalvoti reikia: tokia 
žymi asmenybė kaip Mr. Rea
gan į frontininkų vadovautos 
bendruomenės parengimą atvy
ko dvi valandas anskčiau, kai 
dar nė Culver City veteranų sa
lės durys publikai nebuvo ati
darytos! Pagal Valiuką, Mr.Rea
gan neturėjęs laiko paruošti pra- 
kalbėlę lietuviams, bet dvi va
landas su juo salės aplinkumoje 
išsikalbėjo.

Amerikoniškai tariant čia la
bai ‘fišy” istorija Leonardui Va
liukui pasireklamuoti.

MR. REAGAN IŠKALBUS

Dabartinis JAV prezidentas, 
o pagal L. Valiuką jo dviejų va
landų pokalbio' “kompanijonas”, 
aiškinęsis negalėjęs prakalbėlės 
parucoT Tačiau Reagano cha-, 
rakteris ir sugebėjimai yra ki-Į 
toki negu Valiukas Drauge ra-! 
šo. Ar jis buvo agitatorius, ar 
dabar yra prezidentu, bet jis yra 
iškalbus vyras, kaip lietuviai sa
ko, “kišenėje žodžio neieškantis”, 
tad pusvalandį lietuviams pa
kalbėti jam būtų buvę niekis ir 
be pasiruošimo, bet jo prakalbų 
tema ir tikslas buvo iš anksto 
respublikonų partijos nustatyti, 
tad jis ir kartojo ką kitur buvo

tuvių diena, bet respublikonų 
turgus. Ir štai dėl ko: resp. Mr. 
Cline save piršo į kongresma- 
nus; Mr. Fabian nuo lietuvių 
parengimo scenos ragino balsuo
ti už respublikonus, nes jis tada 
buvo respublikonų apskrities 
pirmininkas; trumpai kalbėjo 
Los Angeles burmistro resp. 
Yorty atstovas; Mr. Younger, 
-espublikonas, netrumpai kalbė
damas piršosi į prokurorus; apie 
45 minutes kalbėjo agitatorius 
Reagan. Ragino balsuoti už res
publikonus ir senatorių Goldwa- 
terį išrinkti JAV prezidentu.

AMERIKOS GYVENIMO 
KRITIKA

•į “Time” žurnalo koresponden
tės klausinėjo pi ezidento Rea
gano sūnų apie tėvą. Apie tėve 
iškalbingumą sūnus pasakė maž
daug šitaip: jei tu jo paklausi 
Įsek laiko, tai jis tau pasakys 
kelinta valanda, bet tuo pačiu 
pradės ir išaiškins, kaip padaro
mi laikrodžiai, 'šitaip šeimos na
rys aptaria R. Reagano iškalbin
gumą, o pagal Valiuką jis toks 
sįmkiai prakalbėlės ruošias, jog 
verčiau su Leonardu dvi valan
das prakalbėjo, negu prakalbė- 
lęs metmenis sumetė.

-Taip ir prisimena lietuviška 
patarlė: “Pagyrų puodas visada 
juodas”. -
' Iš tikro L. Valiuko Drauge 
-prisiminta Lietuvių diena Cul
ver City mieste, Veteranų audi
torijoje prasidėjo daugiau negu 
Vadinamuoju akademiniu pavė
lavimų. O jei Mr. Reagan jau 
prieš dvi valandas parengimo 
■programos pradžios laukė, tad 
kodėl jis laiku nebuvo įvestas į 
šalę ar į sceną? Kodėl Valiukas 
jjV'gąišinp ir vertė publiką lauk-

Pagrindinė R. Reagano kalbos 
tema buvo Amerikos gyvenimo 
kritika, ir neigiama kritika! Esą. . 
Amerika eina į socializmą. Val- 

Į džia varžo privatų biznį. Ame- j 
| rika padariusi didžiausią klaidą} 

1935 m. įvesdama socialinę ap- { 
draudą. išleisdama įstatylmą — Į 
Social Security Act, nes ligos, 
nedarbo ar senatvės, apdraudos 
turinčios būti nusiperkamos iš 
privačių biznio kompanijų, etc.

Gubematoriaudamas Mr. Rea- 
•jan dažnai posėdžiavo su vadi
namuoju “virtuviniu kabinetu”, 
kuriam priklausė keliolika mili
jonierių. “Esquire” rašo, jog gu- . 
bematorius Reagan į valstybines 
komisijas skyrė ne vartotojų, 
bet gamintojų interesams atsto-

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriauti* -

i
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bėgančių žmonių. ,'
Tame sąmyšyje sutikau fab

riko darbininką Antaną S-iboką 
Su juo ryžomės eiti Vilniun.

Ties Žaliuoju tiltu degė aplių 
kiniai namai, nes priešas ėū 
smarkiausiai mėtė bombas, no 
•ėdąmaį; sugriauti tiltą.

Lagaminėlį cu balt.nlais pali
kau- pas Seiboką, o pats, perėję,; 
'.ilią, leidausi plentu Maišicgaloi 
.ink, vildamasis pasiekti Kauną

Pakeliui' užsukau į' BukiškiiĮ 
žsmės ūkio mokyklą, čia nusi
prausiau. pavalgiau. Jaučiau, 
kad mokytojai nėra man palan
kūs. Jie patenkinti kalbėjo, joj 
Kaunas jau vokiečių rankose 
Ten jau sukiįrta “lietuviška vy 
rįausybė”.; Pajutęs tikrą ne 
draugiškumo aplinką, greita 
pasišalinau. Vėl į kelią... Kau 
no link. Pakeliui daugybė žmo 
nių. Jie irgi į Kauną. Niekas ne
tiki, kad mieštas vokiečių ran- 

■kc'se.

nėję dar buvo keletas gabalėlių lių, niekas nieko man neatsa- 
įcukraus. Jėgos seko. Norėjau 
įgriūti, tačiau kažkokia jėga vis 
neleido pasiduoti...
į Prekiniu traukiniu važiuoju j 
Polocką. Iš čia —į Vitebską, to- 
iau — Maskvon. Kelionėje susi- 
'kau rašytoją J. Šimkų ir daili- 
rinką V. Žuką. Mes buvome ne
panašūs į žmones.ę Nesiprausę. 
ipaugę barzdomis ir nesviet.'š 
kai išvargę. Niekada gyvenime 
lenorėčiau patirti pabėgėlio 
lalio's.

Viazmoje su V. Žuku ir kitais 
draugais išsiskiriame.

kvdavo.

Lūpos 21 d.
Šiandien lygiai metai, k-d Lie

tuva paskelbta Tarybų Respitb- 
lika. Sakytum, sapnas būtų bu
vęs. Juk prieš metus net galvoti 
negalėjau, kad Ęjrmąsias moli
nes prisiminsiu čia, už Volgos^

AyGana smulkiai anais metais tą 
Lietuvių dieną korespondencijo
je;-Naujienose aprašiau ir pava
dinau tada, jog tai buvo ne Lie-

MATO MICKIO PALIKTI
KARO METO UŽRAŠAI

ŽURNALO “NEMUNO.” PUSLAPIUOSE
- ■ f - • ' .

Kaune leidžiamas mėnesinis 
literatūros žurnalas “Nemunas” 
atspausdino' pirmą kartą agro
nomo Mato Mickio (1896-1960) 
dienoraščio, kurį • išsaugojo k jozujančius asmenis. Tas Reaga- AUI1 ' J-

no gubematoriavimo biografijos S zmona> ištrau ą. x r C 
skyrelis baigiamas šitokiu anglis { KaiP žinoma’ a8r’ MicM 
ku sakiniu: “AU in all, he en- buvo Pirmos Sovietų sudarytos 
gineered a massive merger of‘Lietuvos liaudies' vyriausybės • 
state government and private in-j žemės ūkio ministras; Karo išva- 
terests”. i karėse jis buvo Maškvoje. štai

{ką jis užrašė savol diendrąštyje-.
Panašios ekonominės ir socia

linės apsaugos politikos tebesi
laiko Mr. Reagan ir JAV prezi
dentu išrinktas. Kabinete turi 
17 milijonierių.- Nuolat pasisako, 
jog reikia grąžinti privačiai ini
ciatyvai ir privačiam bizniui 
laisvę. O kaip privatus biznis, 
valstybės Įstatymų nereguliuo
jamas, elgiasi ■— puikiai tai yra 
aprašęs Upton Sinclair “Raisto” 
arba “The Jungle” romane.

J. Klauseikis

“1941 birželio 19 . •..//g '

Telefonu iš MasĮyę^albėjaui 
si su žmona. Kas žinojai’ tai' ne? 
bus paskutinis mūsų pasikalbė
jimas. Negaliu su šia mintimi 
susitaikyti. Žmonos balse jau
čiau susirūpinimą. Tačiau kuo 
aš galėjau ją paguosti? Po po
ros dienų žadu būti Kaune.

TOKIE SKIRTUMAI

" Cacha Guitry pareiškė:
— Norite patirti kas yra pesi

mistas ir optimistas? Užveskite 
kalbas apie moteris. Pesimistas, 
tuoj aus ims pasakoti kaip jos 
blogos yra, bet optimistas tuc? 
jau bėgs įsitikinti ar iš tikrųjų 
taip yra.

Birželio 22 d.
f Traukinys iš Maskvos skubė
jo į Kauną. Pakeliui, rodos, 
Minske, per radiją išgirdau drg. 
Molotovo kalbą. Bemat supra
tau momento svarbumą. -'

Daugumai buvo aišku, kad 
karas su fašistinę Vokietija ne
išvengiamas. Tačiau; kad ši ne
laimė užgrius, taip greitai, nesi-

birželio 23 d. -.i
Jau dvidešimtame kilometre 

nuo Ukmergės galutinai Įsitiki 
nau, kad Kauno nebepasieksiu 
Ir vėl prieš akis šeimos paveiks 
las. O aš visiškai bejėgis. Vie. 
nintelis kelias — trauktis. Sii 
dviem bendrakeleiviais leidžia
mės Giedraičių link. Iš čia — j 
Uteną. Paskui sėdome į kariniui

į birželio 30 d. .
;?agaliau Maskva. Postpredstvo 
! e (buv. Lietuvos pasiuntinybė). 
: iia sutikau Kriščiūną, Brašiškį, 
i C ve d a ra, Nainį, Venclovą, Gird- 
! ;ijauską, šumauską, Girą ir ki- 
‘ ūs. Deja, apie šeimą niekas 
• lieko nežinojo. Su jautrių drau

gų pagalba įsigijau dvi poras 
altinių, kitų reikalingiausių 

daiktų. p

REIKIA ATSARGUMO
*■ -*

— Žinai, mamyte, — sakfrduk 
tė molinai, — aš niekuorrie^ęe- 
galėciau ištekėti už vyroj^jęu- 
ris miegodamas knarkia. ' Ą

— Visai suprantama, dukrele, 
— Vyro knarkimas yra didelis 
jam minusas. Tačiau turi būti 
labai atsargi naudojant priemo
nes, tai vyro silpnybei išaiškin
ti. :

: Liepos 4 d. •
i> Su keletu lietuvių išvykstame 
■. Tambo'vą. Šis miestas savotiš
kai jaudina. Mat, čia per pirmąjį 
pasaulinį karą gyveno ir mokėsi 
mano žmona, o dabar čionai li
nkimas sviedžia mane.

TIKRAS PAGRINDAS/;

Vieno'e rašytojų, akto'rių^ir 
filrhininkų sueigoje, kaž kas pa
klausė: į-'

— Kodėl, būdamas to paties 
amžiaus moterys visada atrodo 
senesnės už vyrus? _ .

Įx^-' klausimą ■ Agįį|^^žl£in 
surado tinkamą atsakymą:

— Dėlto, kad trijų dešimčių 
. moteriškė visad turi- ketvertą 
[ dešimčių metu. -. ’

sunkvežimius. Liepsnoja Utena. įLiepos 7 d.
Nerimsta nriešo.lėktuvai. 1Nerimsta priešo, lėktuvai.

kalbėjomės su dr. Rotomskiu, 
Jis minėjo, kad su Vokietija gy
vename paskutinės taikos dienas.

Iš drg. Molotovo kalbos • suži
nojau, ■ kad . jau‘-bombarduotaj, 
Kaunas. Persmelkė mintis'-rkašį.

-laukia šeimos, ką lemia jai liki-j 
mas? Prieš mane iškilo žmbrips 
i abiejų sūnų pdveikslai. Tai bu
vo’ nenusakomo skaųšfnb ant
plūdis. Kokio reikia nervinio 
įtempimo', kad-;sulaikyturn aša
ras! . ' - T ; -
„ . . ~ - ^4. j-

Ar dar pamatysiu savo seimą ?- 
Traukinys artėjbt-priė „Vilniaus.

Narnoj i .Vilnia skendėjo ugnyje. 
Degė du fabrikai. Pačianie 'prie
miestyje traukinį pradėjo ata
kuoti. fašistų -lėktuvas. Į mūsų 
vagoną įėjęs vyriškis pranešę* 
j og traukinys toliau nebevažiųos.į 
Priešas • Užminavo kelią. . Buvo 
aiškų,. kad traukiniu. - pasiekti 
Kauną^^ejmandma^JĮ^fūosiįkę-:; 
liauti pėsčiomis. ‘\ .
: Aplink'. liukai, žii&ąi. Nepra
ėjo nė. piisvalandŽidį'jfi' lėktuvai 
ėmė bombarduoti;'^lųkitin^as

.. - A.- > - • r * • - S r •• r. - - V , s - ( -

iš jo liko.?; -nežinau-.-
Išbuvęs pavilnės .laukubšė iki, 

paryčio, visą laiką st^ėjau, 
kaip buvo bombarduojamas-Vil- 
nūs. Prieš, mand airis- iškilo, vi-

I Tambove ilgiau neužtrukome. 
.Važiuojame.į Saratovą. Čia krei
piamės į vadoįvaųjaničas įstai
gas. Pažada darbą.' Gauname 
penkiasdešimt -rublių ayansd ir 
350 rb. pašalpos. Čia susitikau 
pažįstamą dar iš TSRS Aukš- 

nalistai: Tačiau netoliese stovint! I riausiosios Tarybos septintosios 
.tarybinė, baterija bemat nutildė | besijos deputantų drg. Tenkovą. 
kulkosvaidį. Dvinskas (dabai !|.?o ilgų klajonių imuosi darbo. 
Daugpilis. — Red.). Ir čia ilgiau! Mane..paskiria agrdnomu sodi- 
pasilikti neįmanoma. Artėja mu; į ninku Saratovo priemiestiniame 
šių zona. . ; įarvbiniairiė ūkvie!

Birželio 24 d.
Važiuojant pro Zarasus, j mūi 

su sunkvežimj iŠ bažnyčios bdkšį \ 
to pasipila kulkosvaidžio papliūi ; 
pa. Tai siautėja lietuviai nacio

Biržęlio' 26 d. y
Einu Baltarusijos sienos linki 

Diena nėpaprastai karšta. Keliai 
pilni pabėgėlių. Zuja kariški 
sunkvežimiai. Nenurimsta f ašis* Į

tarybiniame ūkyje'

Liepos 14 d. .
Tarybinis ūkis didžiulis. Kol 

kas tik susipąžįstu su žemės ūkio 
jprgahizacįja. Pagrindinis mano 

įj'uždavinys — išstudijuoti žemės 
tų IčktuyįĮ’j. antpuoliai. Aplink! ūkio organizavimą Tarybų Są- 
šiurpas. Einančiųjų veiduose, deVĮ jungoje. Tarybinio ūkių teritori

joje-yra ekonominių mokslų ins
titutas, suriknriuo- viliuosi už
megzti glaudesnius ryšius, žo
džių,’ darbi) -pakaks. Tačiau be 
perstojimo kamuoja mintys apie 
šėinfds-'fiidfiiaT''

gančiuose keliuose... Šiandien1 
jau nuėjau per keturiasdešimt 
kilometrų. Iš pakrūmių tai viė-i 
nur, tai kitur nuaidi šūvių pa,, 
pliūpos. Tai fašistųojantys vieft 
nlaj bąnditiaų..Išsikamavau, iš-^ 
vargau. Nųniėtų netgi; portfę^- 
sū . reikalingiaūšįais daiktais. Bis* 
kąų kaip stovių,,* sų keliais rubį 
liais kišenėje;

Birželid ;27č di t. j . . -jjĮ
- Kuo tik nėsimaitinau kelionėj 

je- Gaivinausi įvairiausiu vandįįg 
nių. O , gerti .reikėjo, nes karšfišį

•- r > v'- 't* - t *.*'' -

lųepošfįlŠ^;^- ■ -.
■ Sara-tiove'kąsdięn eidavau į ge- 

A^inkehafsfotj; vildamasis su- 
rasti šc-imą. Deja. veltui slankio- 
^a^ųiiętkląiMi&^avau pabėgę-

tikėjome. Apie tai'Maskvoj e mes&as karo košmaras.laukai ] -irdulkės,.dusinte^dusįno. Kiše?

I

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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JT? MARIJA NOREIKIENfi
S-
E; 2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787 <
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Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, J

5' MAISTAS K EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp 
IARQUETTE GIFT PARCELS SERVK 

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

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71»t St, Chicago, ŪL

« 1C f nNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D, JUHLHAN, Regtatruotai raktininką*

TeL 476-2206
riiihiimiH imi im ■ iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiMiiiiiaiiw

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliai! studijuoti.

Kaina 325. Kieti viršeliai.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KMGOS
; -; ULTeRATORA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. J cm i ko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šfleikio. V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 33.

/ ? I ' ■

• 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 32.

• Vienišo ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 32.

• LIETU V IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?G,

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 33. 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

'• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 p«L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygo* gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE 80608. Užsakant paštu, pridėti dolery yerefutimo išlaidoms.
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Amerika Lietuvos nepardavė
Visi atsimename, kad Baigminis Helsinkio aktas, pa

sirašytas 35 valstybių galvų, sukėlė didelį triukšmą. Pa
vergtos Lietuvos lietuviai mažai ką težinojo apie pasita
rimus Helsinkyje ir neturėjo pagrindo labai nusiminti 
ar džiaugtis. Bet Amerikos lietuviai, būdami geriau in
formuoti negu kitur esantieji lietuviai, kėlė didelj 
triukšmą.

Didelė Amerikos lietuvių dauguma, mintanti vienuo
lių kontroliuojama spauda, rėmė Brežnevo poziciją. Savo 
galvas ir laisvą spaudą turintieji pasitikėjo daugiau 
Amerika. Brežnevui Baigminis Helsinkio aktas buvo 
dabartinių sienų priepažiniams, o Amerikai tas aktas 
reiškia jėgos nevartojimą sienoms keisti. Taip suprato 
ir oficialiai aiškino JAV atstovai. Taip tikėjo Vakarų Vo
kietijos atstovai. Taip galvojo Kanados, Didžiosios Bri
tanijos, Prancūzijos, Italijos, Vatikano ir visa eilė kitų 
atstovų.

Niekas negali pasakyti, kad lietuviai būtų vienodai 
galvoję. Lietuvių nuomonės suskilo. Dalis lietuvių, jų 
tarpe ir Naujienos, patikėjo Amerikos ir Vakarų Euro
pos Baigminio Helsinkio akto interpretacija, tuo tarpu 
kita dalis lietuvių patikėjo Brežnevo interpretacija. Jie 
nuėjo toliau negu Brežnevas. Jie buvo įsitikinę, kad pre
zidentas Fordas pardavė Lietuvą. Jeigu pardavė pats pre
zidentas Fordas, tai ne tik Lietuvą, bet ir visas tris Pa
baltijo tautas pardavė visa Amerika. Ilgiausiais straips
niais jie papasakojo kaip toks pardavimas Įvyko. Toms 
žinioms patikėjo ir tie, kurie pradžioje nenorėjo tokia 
apgaule tikėti. “Faktai” jiems rodė, kad prie Judošiaus . 
grašių prisidėjo ir paties popiežiaus atstovas, Helsinkyje ■ 
Vatikano vardu pasirašęs Baigminį aktą.

Brežnevo interpretacijos politika patikėjusieji lietu
viai šiandien jau nebetiki, kad prezidentas Fordas ar 
kardinolas Caseroli būtų pardavę katalikišką lietuvių 
tautą. Šiandien visi mato, kad tai būta labai gudrios 
Sovietų propagandos darbas. Jie mokėjo net netikinčius 
įtikinti. Tenka pripažinti, kad rusai yra geresni propa
gandistai, negu buvo Goebelsas. Yra vienas kitas, kuris 
dar ir šiandien tiki, kad Helsinkyje buvo padaryta didelė [ 
nuolaida Sovietų imperijai, bet jie jau neskelbia, kad

Lietuvos pajurys (J. Laurinavičiaus drožinys)

Amerikos prezidentas arba popiežiaus atstovas būtų par
davę Lietuvą Sovietų imperijai.

Jie ne tik nekalba apie pai'davimą, bet stengiasi ko
kiomis nors priemonėmis prilįsti prie prezidnto ir įti
kinti jį arba jo bendradarbius, kad Helsinkio aktas gali 
kartais būti naudingas kovoje už Lietuvos ir kitų rusų pa
vergtų tautų laisvę. Per vienuoles jie priėjo prie prezi
dento Carterio, o dabar naujais metodais stengiasi pri
eiti prie prez. Reagano. Jiems į galvą neatėjo mintis, kad 
pavergtų tautų laisvė yra padėta į Amerikos užsienio po
litikos pagrindus. Amerika pati vedė kruviną kovą už 
savo krašto ir joje gyvenančių tautų laisvę, Amerika ir 
toliau s stoc ”ž pavergtųjų laisvę.

Freziuencas Fordas niekam nepardavė Pabaltijo 
valstybių. Jų nepardavė ir Carteris. Už pavergtų tautų 
laisvę buvo demokratas Reaganas, pavergtų tautų išsi
laisvinimo kovai pritaria ir respublikonas Reaganas.

Visi žinome, kad prez. Carterio ir prėz. Reagano pa
skirti atstovai į Belgrado ir Madrido konferencijas at
kakliai gynė pavergtų tautų teises būti nepriklausomo
mis; jas gynė delegacijos pirmininkas Arthur Golbergas, 
dar su didesniu griežtumu jas gynė teisininkas Max Kam
pelmanas. Visą laiką jas gynė Dante Fascell, vadovaująs 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo komitetui. Kaip 
Belgrade, taip ir Madride jis sekė kiekvieną rusų žingsnį 
ir priminė jiems Baigminio Helsinkio akto svarbesnius 
paragrafus. -

Ne tik Valstybės departamentas, bet ir prezidentai 
pasirenka pačius geriausius ir drąsiausius atstovus. Jie 
’abai vykusiai, prisilaikydami veikiančių įstatymų, dėl 
tautų laisvės spaudžia rusus prie sienos. Būtų lietuviams 
labai naudinga, jei lietuviai teisininkai ne po vieną, bet

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinys)

Savųjų tarpe
Jeigu patikėtumėm V. Sirutavičiaus atmin

timi, A. Smetona, bene 1899 metais viešėdamas t 
pas jį per Kalėdų atostogas Kairiškiuose ir besi
ginčydamas su šeimininku apie inteligento užda
vinius, su pavydėtinu atvirumu yra pasakęs: 
“Mano asmeniškas idealas — turėti gražų dva
reli, gerai tvarkomą ūkį ir gražius arklius”.

Socialistinė kryptis Peterburgo lietuvių stu
dentų tarpe stiprėjo ir sekančiais metais. Ratelio 
vardas jau nebebuvo minimas, ir jo vietą bene 
1900 metais užėmė susiorganizavusi elesdiečių 
kuopelė, 
kuopelė. Jai priklausė ar jai simpatizavo Šiaulių 
gimnaziją baigę Antanas ir Julijonas Grauro- tiškai dar nebuvo apsisprendęs ar laikė save len
kai, Jurgis Čiurlys, Povilas Brazaitis, suvalkie- |kais, čia virto lietuviais ir bendravo tik su lie
tis M. Bliūdžius, Gabrys Liutkevičius ir jo sesuo 
Antanina, Vanda Didžiulytė, busimoji V. Kap- 
ūk. žmona, Panevėžio realinę mokyklą baigęs

Šadzevičiu- v jo sesuo Elena, vėliau ištekėjusi už 
inžinieriaus -J no Galinio. Vyresniąsias gimna- 
zijes klases Peterburge ėję Jurgis Smolskis ir 
P. Narutavičius ■ iškiai krypo į elcsdiečius. o vi-

LIETUVIŠKŲ VISUOMENIŠKŲ 
ORGANIZACIJŲ TIKROVĖ

rijcm, kur savieji yra remiamiSocioioeas C. Wright Mills 
aiškino I85T metais kad mijita- 
-rnės ekonominės ėr politinėj 
tnsbtneijos yra pagrindinės jė 
gos Amerikos visuomenėje. Non 
Mills buvo tikslus savo galvo 
senoje, kad tikra jėga yra su 
kooeenlruo a njilitariniu, ekono 
TŪrų ir politinių institucijų 

■,ukš*egrKuo*e ranguose, visdėltr 
*os institucijos nelygiai dalinasi 
’ėsta. Jos viena kitą papildo, su 
stiprina ar net padvigubina be 

simbiozės principu, tačiai 
'ko’-cnrnė institucija yra pa 
grindinė Amerikos visuomenės 
nsii ucija. \VaB Street tebeva 
dovatija. Kadangi ekoncmin 
institucija yra pagrindinė, led 2 

. Anrer kcs visuomenė yra rinkof 
visuomenė, kuri yra vadovauja
ma didžiųjų korporacijų uiažc 
skaičiaus. Iš tikrųjų, Amerikr 
vra orgenizuotos biurofcratij of 
korporacinė kapitalistinė visuo
menė.

Amerikoje pagrindinė visuo- 
^enirės organizacijos forma yr< 
"rampaiaikis, neasmeniškas. spe 
'ifinis ir atomistinis kontraktas 

Todėl Amerikoje tautinės, kul
tūrinės, net religinės instituci- 

• jos yra sucfrganizuotos ekonomi
niu pagrindu. Tos visos instituci
jos tampa vis svarbesnėmis tik 
tada, kai jos įgyja vis daugiau 
pinigų. Todėl Amerikos vienuo
li yra nelyg viduramžių vie
nuoliai, kurie norėjo- turėti vis 
daugiau ir daugiau turtų. Kultū
rinės institucijos pataikauja tur
tingųjų skoniui. O tautinės in
stitucijos tarppa biapskom drau-

avu, kaip kad tai yra labai ryš- 
u' pa» žydus.
V išdėlio yra daug visuomenių- 

■ų klausimų, kurie negali būti 
; Spręsti brzrnšku pagrindu. Jie 
; ūtų prancūzų revoliucijos šū-
• iai: laisvė, lygybė ir brdišku-

'•as. Išeiviams lietuviams tai 
■ ūtų siekimas Lietuvai laisvės

* nepriklausomybės.
, No~? neatsisakant ekonominio
• ■yvenimo reikalavimų, visvien 

etuvišku visuomeninių organi- 
aerų kryptis turėtų būti poli-

[ niu idealu ir altruizmo keliu.
ors ir dabar Amerikoje yra 

'"‘n-kina pastatvti ekonominį 
r’ncipą vieninteliu dievu, bet 
ia yra atsiradusios ir naujos 

’rovės, kovojančias už visų gy- 
eniojų gerbūvį, teisingesnį tur- 
o paskirstymų, piliečių balso 
»k laužymą.
Tad VLIKo ir ALTos pasi- 
įkymai už ravanorišką neapmo- 

’’’jrą. veiklą dėl Lietuvos tais
ės ir rtep-iktausomybės yra 

^og-eryvi visuomeninė veikla, 
'ū’o žumafet’o pasiūlymas Chr- 
agcs Lietuvių Operai atsikviesti 
’ainininkus iš Lietuvos dėl pi- 
mmo ir parankamo kaip tik iš
kelia ekonominį motyvą, o pa
miršta svarbesnį politinį Kar
dinolo John Cody uždarymas 
Chicagos Šv. Kryžiaus lietuviš
kos parapijos, būk tai dėl eko
nominių motyvų, užmiršta svar
besnius istorinius ir tautinio pa
sididžiavimo klausimus,'Kaip ga
lės lietuviai katalikai pasitikėti 
bažnytine hierarchija, kai jų il-

po kelis kartus paskaitytų Amerikos paskirtų teisininkų 
kalbas. Ypatingai logiškai, trumpai ir aiškiai reikalus 
dėstė teisininkas Kampelmanas. Šių metų liepos 28 dieną 
Kampehnanas, kalbėdamas apie teisę, oficialiame posė
dyje atsakyti į netikslius aiškinimus, šitaip savo kalbą 
baigė:

“Vienas atstovas pasakė, kad aš esu advokatas, 
todėl taip ir kalbu. Tai priminė man vieną praktišką 
patarimą, duodamą mokslus baigusiems- jauniems 
advokatams: “Jeigu tavo byla turi stiprius faktus, 
bet silpną teisę, tai kalbėk apie faktus. Jeigu tavo 
byloj silpni faktai, bet bet stipri teisinė pozicija, tai 
kalbėk apie teisę. Jeigu tavo byloj silpni faktai ir 
silpnas įstatymas, tai daužyk kumščiu stalą ir pulk”.

Ponas pirmininke, mes šiandien matėme Sovietų 
atstovą, smarkiai daužantį stalą. Dėkui.”

Kampelmanui nereikėjo jokių komentarų. Kiekvienas 
salėje buvęs suprato jo mintį. Suprato ir Sovietų atsto
vas, prispaustas prie sienos. Neturėdamas teisės ir faktų
savo pusėje, jis pradėjo kumščiu daužyti stalą, kaip savo 
laiku batu daužė Churščiovas.

Amerika Lietuvos nepardavė. Visi josios atstovai 
pavergtą Lietuvą tarptautiniame forume visiems pri
mena. V PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

gumelės katalikišką šventovių 
statymo ir išlaikymo pastangos 
yra užmirštamo^ bažnyčios va
dų? Gi iš kitos, pusės, tas pats 
kardinolas John Cody buvo pi
niginiai labai dosnus savo dar 
netikrai giminaitei Wilson. Da
bartiniai ekonominiai vargai 
Naujienų laikraščio leidėjams
nėra joks argumentas, kad Nau- 

į ’ienos jau atgyveno savo laikus. 
! Naujienos gali visą laiką skurs- 
1 i, bet jos visvien atlieka svar- 
, bų laisvos Betuvių spaudos dar
ybą. Jos siuntinėja mintis ir ži- 
lias, o ne vien tik popierį Beje, 
jos skaina lietuvius organizuo- 

, i ekonomines įstaigas pačių lie
tuvių gerovei, bet jos dar dau
giau skatina sveiką ir ryžtingą 
uetuvišką politinę mintį.

Tad lietuviškų visuomeniškų 
organizaci ų tikrovė, gyvenant 
ekonominiu principu pagrįstoje 
Amerikos visuomenėje, yra bū
tinybė ’Jilikti pirmoje eilėje 
idealistinėmis institucijomis, ku 
rios daugiau negu kas kita pa
deda Lietuvai atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę. Tokių institu- 
rijų salių nepasamdys solistai iš 
okupuotos Lieįųvos, ir tokių in. 
■tituciju laikraščiai nereklamuos 
okupuotos Lietuvos propagandi- 

, nių knygų.
Juozas- Nendriūnas

KONGRESMENŲ RAŠTAS 
BREŽNEVUI; DĖL SKUODŽIO

Net 28 kongresmenai pasiun
tė raštą Brežnevui, priminda
mi, kad V. Skuodis, yra JAV 
^ięęs, kad jis priklausė Hel- 
rinkio grupei Lietuvoje, kad jis 

; persekiojamas dėl savo politinių 
Įsitikinimų,’ kad jo įkalinimas 
yra grubus laužymas Helsinkio 

■susitarimo punktų, kad jis pra
dėjo' bado streiką. Kongresmenai 
protestuoja prieš jo Įkalinimą, 
pabrėžia, kad paprastas padoru
mas reikalauja Skuodį išleisti 
š kalėjimo ir leisti grįžt i Lie
tuvą, ypač, kad jo sveikata žy
miai susilpnėta. Kongresmenai 
Brežnevui pabrėžė, kad negali 
pagerėti santykiai tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos jeigu Sovietų 
pareigūnai mindžios JAV pilie
čio reises. Po šiuo raštu pasira
šė: Kongresmenai Brian Donnel
ly, Charles F. Dougherty, Bill 
Frenzel, Bill Archer, Ron Wy
den. Barney Frank, Joe Moak- 
ley. Bernard Dwyer, Sidney Ya
tes. - Don Edwards, Marjorie 
Holt, William Brodheard. Ni
cholas Mavroules. Harold Hoi. 
'errbeck, Larry McDonald, Ed
ward Markey, Chris Lowery.
Stephan Solarz. Dou Ritter, Eu
gene Atkrrrson, Edwin Forsythe, 
Richard Ottinger, James Sche
rrer ir John Lafalce.

I “Varpo” atstovaujama, Peterburge buvo gauna- kartu ir veiklesni.
ma gana reguliariai Apie jos pristatymą rūpi- į LSDP tuomet labiausiai stigo propaganda 
uosi Palangoje gyvenęs dr. Liudas Vaineikis. ,nės literatūros lietuvių kalba. Be maskviečių stu- 
“Varpas” turėjo daugiausia šansų laimėti sau 
jaunimą ir čia. Taip iš karto ir buvo, bet buvo 
'paties “Varpo” kaltės, kad vis labiau pradėjo ne
tekti jo simpatijų ir paramos pačių jaunimo verž- 
liųjų.-tarpe. Kiek tik atsimenu, “Varpą” rėmęs

sa eilė kitų, kai Draugijos susirinkimuose kilda- 
įvo ginčas dėl elesdiečių keliamų sumanymų ar 
, ir ideologinio pobūdžio klausimais, buvo pasto
viais jų palydovais.

Atokiau nuo elesdiečių kuopelės laikėsi Eraes- 
tas Galvanauskas ir J. Vengris, Kalnų instituto 
studentai, Kleopas Gaigalis ir Vladas Pauįiulco^ 
nis—elektrotechnikai, Vytautas Mošinskis, Jonas
Galinis, Motiejus Juška ir Kostas Šakenis — jaunimas Peterburge savo uždavinių supratimu 

’ technologai, Kajetonas Šklėrys, lankęs štiglico buvo toks pat “palaidas”, kaip ir pats laikraštis, 
į mokyklą. Nutolę nuo Draugijos reikalų buvo se-j . nebuvo sudaręs savos organizacijos, nors-medžia- 
nieji studentai: Čepanis, Feterauskas, Svila^'įgos jai būta. “Varpas” stigo svarbiausio dalyko 
Šliūpas, Šliogeris ir senas technologas Gudonių — aiškiai statomų politinių Lietuvai reikalavi- 
Bent man asmeniškai neteko tuomet pažinti Pe> mų,. Rusijos augštosiose mokyklose studijavęs 

Įterburge studijavusių Adomo Varno, Augustine 
’Voldemaro, Peterburge buvusio Kazimiero Bi> 
'gos. Draugijos susirinkimuose jie buvo reti sve
čiai. 1 rf

Lietuvių studentų santykius Peterburge žymė
jo dar vienas būdingas reiškinys. Visa eilė aka
deminio jaunimo, kuris gimnazijoj būdamas taū-

. tuviais studentais. V. Sirutavičius, Stasys Bytau
tas, Vytautas Mošinskis, Zigmas Novickis, Kelp
šas, šadzevičiai, Liutkevičiai, Vanda Chšontovs- 
kaitė, Vanda Mingailytė ir eilė kitų, atstovavę 
mūsų bajorijos jaunajai kartai, veikliai įsijungė 
į bundančios lietuvių tautos sąjūdį.

Tuometinė lietuviškoji spauda, studentuose

dentų išspausdintų keturių brošiūrų jos kaip ir 
nebuvo. Bet jau 1900-1901 metais čia paruošta 
ir vėliau išspausdinta trys knygutės: Trumpa 
prancūzų revoliucijos istorija, Ar dabar. yra 
baudžiava ir Kas iš ko gyvena. Peterburgo stu

dentai elesdieeiai prisidėjo lėšomis ir pirmajam
“Darbininkų Balso” numeriui išleisti.

Iš kur buvo tos lėšos? Daugumas lietuvių 
. studentų, negaudami iš namų jokios paramos, 
, versdavosi pamokomis ir gyveno gana skurdžiai. 
Savišalpos tikslu suorganizuota Draugija, kad 
padėtų labiausiai vargusiems, kasmet ruošdavo 

s lietuvių studentu pokyli. Draugija turėjo suda- 
, riusi Peterburge gyvenusiųjų ir iš Lietuvos ki- 
’ lūšių advokatų, gydytojų, inžinierių, augstųjų 

; Lietuvių Socialdemokratų partijoje ryškėjo į valdininkų ir šiaip pinigingų žmonių sąrašus.
organizacija, dar jauna ir vos pradėjusi veikti, 
bet kurios programoje viliojo visiškos laisvės sa
vajam kraštui siekimas. Ramus, kabinetinis 
“Varpas”, ir tais metais netiršto tnrinio, buvo 
skaitytinas, bet nežadino jaunimo ryžto veikti. 
Priešingai, dar negausios savos literatūros LS 
DP jau vadovavo darbininkų kovai Vilniuje, tu
rėjo savų nukentėjusių ir šaukėsi pagalbos pa
ramos vertam darbui. Tai, manau, daugiausia 
tenka aiškinti, kad elesdieeiai Peterburgo stu
dentų lietuvių Draugijoje darėsi vis gausesni,

jaunimas aiškiau už Suvalkijos varpininkus jau
tė Rusijos politinio gyvenimo pulsą, ir bent 
prieš veikliąją jos dalį Lietuvos politinės atei
ties klausimas atsistojo kaip svarbiausias.

| vaiuiruimu ir šiaip pinigingų žmonių sąrasus.
i Savo “balių” ruošdama, Draugija mobilizuoda-
vo visus savo narius poromis, kiekvienai porai 
įteikdavo sąrašų pluoštą ir bilietus ir jas paleis
davo ‘‘kalėdoti”. Bilietai reikėdavo įteikti asme
niškai kviečiamiesiems. Tai buvo viena nemalo
niausių pareigų

(Bus daugiau)
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BVENTO RAISTO TYRINĖTOJAI 4uoda veltui kietai* 
viriehais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą’*, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

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

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

np o<rn v dargis 
GYDYTOJAS lt CHIRU®GAC 

Ce**munHr Mini km 
Medicina, direktorių^

<3t S. Mentete Rd. lt
VALANDOS* 3—0 darbo dienom*t 

tas antra šeštadieni 8—R nl

Obuoliai yra sveikas 
ir naudingas vaisiusi

Obuoliai, nebrangūs vaisiai, 
ne vien turi patrauklų skonį, 
bet ji suteikia ir daug naudin- j

Įgų mūsų organizmui elementų: 
• obuolių rūgšties, potašo, gele

žies, jodo, vitaminus — C, A. 
B-l B-2.

Dar labiau. Jie kai kuriais at
vejais atstoja ir vaistus.

Obudlių košė yra naudingą 
kūdikiams, obuolių kompotas 
duodamas sveikstantiems, obuo
lių sunka sudaro ligonių gėrimą 

“Suvalgyk kasdien po obuolį. 
DR. FRANK PLECKAS ir neturėsi šauktis gydytojo”, —

TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

. 3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRJSTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71»t St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet

^vrijA EAcEvlCiLlE Šventadienis

fl
4

Žiaus senelė Vėlienė. ų
Svečius pavaišino skaniais lie- 

tuv sko skonio patiekalais. Po to 
jaunimas ir senimas, grojant Ą. 
Stelmokui, linksmoje nuotaiko- 
e - oko ir linksminosi iki vėly-

i ws nakies-
Svečių tarpe matėsi ne tik či- 

kagiškių. bet ir iš tolimų apylin- . 
kkj atvykusių.

S/«5j/s Juškėnos

LIETUVIAI Iš SENŲ LAIKŲ 
MOKĖJO GERAI IŠAUGINTI 

IR PARUOŠTI LINUS
TeL 226-1344

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Hals ted Street, Chicago

Lietuvos kraštas buvo vienas 
iš svambiausi! pasauly linų au
gintoju.

O tat dėl to, kad dirva ir kli- 
^at?s buvo tam palankus, o ant
ra — žmones mokė’o juos tin
kamai paruošti.

Pirmoje dalyje praeik) šimt- 
^eč?o ančiai ir olandai buvo 
pripažinę, jog Lietuvos linai yra 
^eriausi visame pasaulyje.

Už tai tų kraštų pirkliai bu
vo įsteigė savo sandėlius Kupiš
kyje, Rokiškyje ir kitose Vieto
vėse.

Lietuviai daug dėmesio kreip
davo į lirų išauginimą ir paruo
šimą praktiškam vartojimui. 
Moterys gi mokėjo iš linų išaus
ti ploniausias drobes, iš kurių 
buvo siuvamas aprėdas.

Mažeika & Evans
į Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
£ TeL 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

sako anglų priežodis.
To priežodžio teisingumą ga

li patirti kiekvienas, kam teko 
pervargti — užtenka suvalgyti 
obuolį ir tuoj pastebėsime, jog 

. sugrįžta energija, gera nuotaika.

Naudingiausia yra valgyti ža
lius ir su žieve obuolius.

Šio vaisiaus žievėje kaip tik ir 
randasi naudingi vitaminai.

Todėl, dėdami obuolius prie 
kopūstų ar burokų, būtinai juos 
sutarkuokime su žieve, kad tu
rėtumėm ir svarbius vitaminus.

Obuolių košės, marmeladai ir 
kitokie iš obuolių pagaminti val
giai yra naudingi sveikatai ir 
jų neturime vengti.

Gydytojai mums patars ku
riais kraujo apytakos atvejais, 
inkstų susirgimų ir kitais nega
lavimais obuoliai veik atstoja 
vaistus.

Obuoliai turi būti valgomi kas
dien. Tuo patarnausim sveikatin
gumui, padėsime gero virškini
mo procesui ir atgausime praras
tą energiją.

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIAI
— Aviacijos kontrolieriai vėl 

kreipėsi j susisiekimo sekreto
rių, kad susitiktų su jais ir ap
tartų sąlygas streikui baigti, bet 
Reagano’ administracija įsakė 
streikuojančių kontrolierių ne- ' 
priimti į darbą.

EUDEIKIS
š.m. rugsėjo 12 dieną Lietuvių 

Tautiniuose namuose, 6422- So. 
Kedzie Avė., įvyko Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
suvažiavimas. Dienos metu ne
galėjau dalyvauti, todėl rašau iš 
programos, kad M. Gelžinis 
skaitė paskaitą tema “Mažosios 
Lietuvos politinė" ir etninė gene- 
’ė po Antrojo pasaulinio karo ir 
iabartinė padėtisA. Lyman- 
as — “Mažosios Lietuvos idėjos 
r praeities atmintis okupuotoje 
Lietuvoje’’; M. Brakas — “Ma
žosios Lietuvos problema tarp- 
autinės politikos eigos rėmuosę’.

8 vai. vak. įvyko banketas - .
vakarienė. Vakarienei atidaryti rate|įo Tautinių šakių grupė pa- 
V. Trumpjonas pakvietė Drąu- cĮu tautinius šokius: “Siun- 
'tijos pirmininką K. Vėlių tarti mane motinėlė” ir “Blezdin- 
3odį. K. Vėlius, pasveikinęs at-. gėlę”. Publika atsidėkojo gausiu 
^lankiusius į vakarienę, trum- rarj^u plojimu. Šoko: Dana Jo
nai oapasakcvo apie Draugijos nušaitytė, ' Indrė ' Jurkšaitytė, 
veiklą- , Ingrida Kasiulytė, Karen Kasiu-

Mo'e ų dv:oubas trio tikrai W, Rūta Kasiulytė, Diana Bau- 
‘ 7u’k:ai padainavo šias daineles: Hkaitytė. Klaudija Sėdaitytė ir 

“Kūdikių dienos” (žodžiai ir Lilė Šleiterytė. Šokiams jas pa- 
tnužika Vydū-.o), “Vakaro dai
na” (žodžiai V. Bložės, muzika 
A. Bražinsko), “Laumių

(žodžiai ir muzika Vydūno) ir 
“Mirga marių' gintarėliai” (žo
džiai V. Nemunėlio, muzika P. 
Mieliulio). Dainavo: Aldona 
Buntinaitė, Zelma Juškėnienė, 
Diana Paulikaįtytė, Ilzė Pėte- 
raitienė, Klaudija Sėdaitytė ir 
Sdita žemaitaitytė; akompanavo 
Viktoras Jurkšaitis. Dainas pa-, 
rinko Jurgis Lampsatis. i

Adolfas Lekšas deklamavo 
savo tėvo Kristupo pasakytą 
Rambyno kalne per Jonines 
eilėraš į. Baigdamas pastebėjo, 
kad Lietuva buvo ir vėl turi 
būti laisva ir nepriklausoma.

Tėviškės parapijos jaunimo

— Atstovų Rūmai nutarė pa- l 
kelti visiems Kongreso nariams 
algas 14.3%, bet Senatas neleis 
tokio didelio pakėlimo.

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IB IMDtlAUSU LAIDOJIMO IŠTAIGA

SKUBOTUMAS

FLORIDA MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JAI YRA VISTIEK

PERKRAUSTYMAI

IM

FIGHT HEART DISEASE

ruošė Ilzė Pėtėraitienė. Grojo 
Ąžuolas Stelmokas.

Maldą sukalbėjo 94 metų am-

J 
J

• Patarimus žmonės duoda 
viedrais, bet priima tik lašais.

(W. Alger)

Ofiso telefonas: 776-2880, 
RMddenciįes tolei.: 444-5545

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS

W54 So. HALSTED STREET TeL lArdi 7-1111

TeL: OLympic 2-1002

TeL: YArda 7-11S8 - U3|

IPassbook 5avines
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AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

Lietuviu

Laidotu vių 

Direktorių 

Afoaacijoa

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDtlONYTt 

Program©* vedėja

Chicago, Illinois 60629 
Teief. 178-5374

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienk) 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš 5VCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. Fla^ 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

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

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO- TRIES TO 

GET EVEN ON THE HIGHWAY.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE.

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENTLkšTI “NAUJIENOS” j

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeUe 3-357?

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aven Cicero, IU.

4 \ Alvings

C^rtilicak_____

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

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

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ.

S L Petersburg, Fla. 33710 
Tek (813) 321-4200

Kaž kokia poniutė įsėda į ta
xi, paduoda adresą ir. ragina pa
skubėti:

“Turiu pasimatyti antrą va
landą su psichiatru. Jei pasivė
linsiu, jis pradės be manęs”.

— žinote,manęs nejaudina, 
kuomet mano vyras įsižiūri į 
kitas moteris, Aš esu tikra, jog 
jis yra tiesiog apsvaigęs mani-j 
mi:

— Taip, bet kartais jis gaii 
prasiblaivėti.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NORLE VIRTUE-•• EXCEPT WHEN HE'S 

'DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

Nuo
1914 metu

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Trief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
W AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Midland savings rour 
nauja taupymo u ^amą 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojant 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi , ū 
a u - tvie.

S<skat€*s
S40AOO

2657 W. 69 STREET 
Chicago lt 6062 

T<t 925-7400
8929 SO. Harlem a v d. 

Brtdyeview, |L
Tel. 598-9400

in
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
■4040 ARCHER -AVENUE

CHICAGO. ILL. 60632 '

PHONE 254-4470

•HOW DO SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT?

•ACCORDING TO THE 
Ji INSTITUTE FOR SAFER 
•^LIVING, AMERICAN MUTUAL

LIABILITY INSURANCE COMPANY, THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 

,THE! DANGER, OF-BEING
THROWhTOUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES,

STEPOMAŠ C. LAUK IR SŪNŪS
( (LACKAWICZ2

\VES1 butu dTRori* KKpuDhc 7-1213
11U28 SOUTHWEST H1GHWAX, falo. Hill*, HL *74*4411
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Vytauto Didžiojo šaulių rinktinėje
šiais metais rinktinė, kaip ir, 

visada utį ko savo užbrėžtus už 
davinius. Bet šie metui rinkti-Į 
nei buvo ir ypatingai skaudūs. Į 
Nors link inė naiiais gerokai pa I 
ęipildė, bet ir miiti.s nesnaudė į 
Ji nusineši keletą aktyvių na-1 
r‘ų. Ypatingai visi skaudžiai pa-! 
juto vicepirmininko kultūros rei -1 
kalams Jono Jasaičio tragišku' 
mirtį. O štai, rugpjūčio 30 d 
po ilgos ir sunkios ligos amžinai 
Užmerkė akis veiklioji Paulių 
moterų vadovė Stasė Cecevičie j 
nė. Jie abu >u šaulių veikla bu- • 
vo taip g’audziai suaugę, kad pc 
jų mirties rinktinėje pasijuto 
tuštuma. Jų laidotuvių metu vi 
si skaudžiai pa uto atsiskyrimą.

Bet gyvenimas lieka gyvenimu 
Po vasaros tylesnės veiklos, rink 
tinėje vėl prasidėjo darbas. 
Rugpjūčio 12 d. >avuose narnuo 
se įvyko rinktinės rudeninis pa

rengimas. Svečių dalyvavo apie 
250. Prie skaniai paruoštų vai- 
>ių buvo ir nuotaikinga meninė 
on gi * i Programai vadovavo 

reikalų vadovas J.kultui imu
Petniuskas. Akompanuojant mu- 
rikui M.
Musticnė padainavo kelias dal
ias ir mtj'is. Jos dainavimu pub- ’ 

i i k a b u v < > s u ž a vėtą ir n epaga i - j 
Įėjo kaistų plojimų. Už puikų' 
dainavimą apdovanota gėlėmis, j

K J v*-ko v či us padeklamavo J 
tris jumoristinius dalykėlius, ku
rie visu> linksmai nuteikė. Rink
tinės vadas VI. Išganaitis buvo Į 
pasveikintas gimtadienio proga 
ir sugiedota jam Ilgiausių metų.

Piie vaišių stalų visi dar il
gai šnekučiavosi, o mėgėjai, prie 
geros muzikos, dar smagiai pa
sišoko.

Metekaičiui, solistė

P. Venclova

Dabartines Lietuvos gyventojų nuotaikos
Senas Amerikos lietuvis, ilgi- ir išpjauna turtingesnius; jei tik 

metis Naujienų skaitytojas, ga ( nujaučia, kad turi rublį, tai ir 
vo nepaprastai įdomų laišką iš ■ m 
pav. Lietuvos, kurį leido pa
skaityti ir plal .sniems lietuvių } 
sluoksniams. Grynai asmeniškos 
laiško dalies nespausdinam, bet 
visą kitą dedame, kad ir kiti ži 
noti] apie mūsų giminių nuotai 
kas. štai laiškas:

“Brangus broli,
Seniai jau berašiau aš Tau. 

Labai pasiilgstu, kai nesulaukiu 
žinios. Nebežinau, kas atsiliko, 
kad laiškų neateina. Kartais nei 
pagalvoju, kad koks plėšikas no 
nužudytų, kaip dabar pas mus 
atsitinka. Visa tai mes pergvve 
nani, kad net sunku apsakyti, o 
dar sunkiau aprašyti.

Esi geriausias mano priete 
liūs. Ačiū tau už tokius rūpes
tėlius, kad manęs neužmiršti.

ir I ismų negirdėti, šio ‘mė
sių 13 Pakruojaus rajone nu 
dė Pašcnsio parapijos kunigą. 

Parėjo iš bažnyčias, darvė į du 
ris ir Įsmeigė peiliu, įsivarė į 
kambarį ir nužudė. Tai, vot, ko
kios na uja *nos.

Tą kunigą nužudė rugpiūčio 
13 dieną. Išplėšė bažnyčios alto
rius ir kitką, išnešė laukan ir 
sudaužė. Nežinau, kiek kunigų 
nužudė. Negirdėti, kad kažką 
suimtų. Ir teismo nėra, ir kalbų 
nėra.-Ką tik sužinojau, kad ir 
kunigo’ gaspadinę papjovė. j

Mano sve 
spaudimas kasdien mainos ir 
mainos. Ir iš operacijos nepa- 
sveikstu, ir nepasveiksiu iki mir
ties.

lemi — Pardavimui 
ItlAL ESTATE FOR SALI

Namai, lomi — Pardavimai - 
REAL ĮSTATO FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 

PAVIENIŲ KLUBAS

Našlių, Našllukių ir Pavięmų . 
klubo susirinkimas įvyko rug- 
sėjo H dieną, Vyčių salėj, 47-tos j 
ir Campbell Avė. į

Pirmininkė Estelle McNamee! 
susirinkimą atidarė 6:30 vai 
vakare, pasveikino atsilankiu
sius ir pranešė, kad mirė klu
bo narė Mary Šimkus ir Anna 
Vaitulionis. Jos buvo pagerbtos 
visų narių atsistojimu ir tylos 
valandėle, o giminėms pareikš
ta gili užuojauta.

Į klubą įstojo naujas na
rys — Edvardas Eidijus, kuris 
buvo vienbalsiai priimtas.

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė pirmininkė Estelle Mc
Namee Protokolas buvo vien
balsiai narių primtas. Rožė Didž- 
galvienė padarė pranešimą apie 
praeito Našlių klubo parengimą, 
kuris įvyko liepos 19 d. Vyčių 
salėj- Parengimas buvo labai 
šaunus. Jame dalyvavo daug na
rių ir svečių. Klubas turėjo gra- 
žauss pelno.

Kitą parengimą nutarta su
ruošti spalio 3 d., šeštadienį po
piet toj pačioj Vyčių salėj, 2455 

j W. 47 gatvė. Parengimo pradžia 
Į — 1:30 vai. po piet. Gros geras

St. Petersburg, Fla. f orchestras, bus naminių užkan-1 
džių ir veiks gėrimų baras. Įėji
mas doleris. Bus ir loterija.

Valdyba kviečia visus narius 
ir svečius gausiai atsilankyti, 

į Po šio susirinkimo buvo ir

.53*

■ ’ j -

■ ■
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jai. Aš taip manau. Tu parašyk 
savo nuoi.ionę.

T uo ir baigsiu. Širdingiausi 
linkėjimai, tau ilgų melų linkiu.

Su Dievu,
tave didžiausiai mylinti

Sesuo B.
Nekantriai lauksiu atsakymo.

— Ponia Marija MinioUs, Ja
maica Plains, Mass., tapo Nau- 

ata bloga. Kraujo | jienų skaitytoja, užsisakydama
jas vieneriems metams per lie
tuviškos radijo programos vedė
jus Valentiną ir Steponą Min-

Ką padarysi, tokia Dievo i kus. Dėkui už dėmesį ir už pre- 
B’e tavo vilties aš jau būčiau po j valia. Taip turi būti. Negyvenu,* 
žeme seniai gulinti.

Na, dabar aš tau parašysiu 
mūsų naujienas. Liūdnas lietu 
vių gyvenimas. Baigia kunigus 
išplauti, bažnyčias išdraskyti. 
Visur visas žmonių šeimas iš
pjauna dienos metu. Jau Lietu 
va anl išpjovimo. Nereikia nei | re 
sirgti, nei mirti. A įeina žudikai

nu m era tą.

— Ponia S. Kcntrauskas iš 
Marquette Parko', pratęsdama 
prenumeratą, savo gerus linkėji
mus alydėjo $10 auka. Dėkui.

— M. Ragauskas iš Hamiltono

.rf' -: -

tleniinė dalis parapijos salėje, 
1500 So. 49th Ct., Cicero. Visus 
kviečiame dalyvauti. Valdyba

(R) Lietuvių Bendruomenės
St. Petersburgo Apylinkės Vai- i-
dyba savo š. m. rugsėjo mėn.
1 diena turėtame posėdyje nu-j
tarė rugsėjo 30 dieną 3 vai. po- vai§ės. Vaišėms pasibaigus vai 
piet Lietuvių klubo mažojoje c]y]Da padėkojo vaišių metu pa-|

1 5 • V__ Y X. _ • .. . A - rsalėje sušaukti visuotinį Apy 
linkės nariu susirinkimą.

tarnavusiems. Visi dalyviai iš 
siskirstė būdami geroje nuotai- 

Susirinkimo dienotvarkėje, be ^Ci:e
kitų svarstytinų dalykų^ yra nu-J 
matyta ir Apylinkės Valdybos» 
pirmininko Vlado Vaitiekūno} 
paskaita tema “Sąmoningas lie-j 
tuvis”.

Apylinkės pikniką — geguži-

Koresp. Anna Condux

LIETUVOS VYČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 15 d. 8 vai. vakare

ft

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI -

• NOTARIATAS • VERTIMAI,

nSŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE TT1

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

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

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas. _

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

Brighton Parke mūrinis— 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

f

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVft. 
TeL 523-8775

J

J b-t kenčiu, kol mirtis prispaus.
šiaip visi gyvi ir sveiki. Iš pa- 4 
žįstamų niekas neserga ir ne
mirė.

Norėčiau žinoti apie Jaškienės 
mirti. Kai rašysi, tai parašyk, 
noYs aš nežinau, kam man tas j prie metinės prenumeratos pri

minga. Manau, kad žudikai j dėjo $5 auką. Dėkui, 
nužudė ana lietuvį, kuri globo-f

— Dėkui Alfonsui Budnikui * 
iš Amsterdam, N.Y., už anksty-1 
vą prenumeratos pratesimą ir už 
ta proga atsiųstą 10 dol. auką.

— Cicero (Beg.) Liet. Bend
ruomenės TAUTOS ŠVENTĖS* 
MINĖJIMAS įvyks š.m. rugsėjo 
mėn. 20 dieną. 10:30 vai. ryto 
pamaldos šv. Antano’ parapijos 
bažnyčioje. 12 vai. dienos aka-

nę numatyta ruegti š.m. spalio Marquette Parko salėje Įvyko 
mėn. Lake Seminole iparke. ■ 112 kuopos poatostoginis susirin-

I 2 butų mūrinis namas, naujas 
togas ir porčiai. Modernūs ra-

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

"V ▼ ... "-Ve-*.. w H l/VA V' * V4 M

Nariai ir pnjaucianheji malo-, kimas. Susirinkimą pradėjo pir- diatoriai, gazo šildymas. Mar-
niai yra prašomi dalyvauti.

Valdyba

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

financing 
’ AT OUR 10W RATS

PASSBOOK 
SAVINOS... 

the best way to savyegulariyl

Paid *24 
Compounded 

Qua rterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

FsSSBiJtSk

INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Print Kazaxjlvsxas, Prendutt
BDVRSt Mon.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS €0601

PhaMt Vbflak 7.7747

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

17SJ 8o. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

kymai, 181 psl. Kaina -$5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

mininkas p. Zakarka, pakviesda
mas dvasios vadą kan. V. Zaka 

. rauska sukalbėti malda.
Valdybos nariai ir pareigūna’ 

; padarė pranešimus. P-lė Ir. San 
kute ir p. Binkis padarė trumpiu 
pranešimus iš Lietuvos Vyčii 
68-ojo’ kongreso Scrantone.

Kan. V. Zakarauskas nuošir 
• džiai dėkojo už sveikinimus i 
linkėjimus jo jubiliejaus proga 

■j ragino plėsti veikimą ir Įrašyt 
’ naujų narių.
| P-lė Ir. Sankutė priminė spa 

lio 17 d. ALTo suvažiavima i’> I v
j rugsėjo 23 d. Liet. Tautiniuose 
namuose rengiamą vysk. Deks 
niui pagerbimą.

Išrinkta nauja valdyba. Pirmi

piette Parke. Sena kaina $52,000

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

Laikrodžiai It brangenybė* 
Pardavimu ir Taisymas 
2646 Wut C9th StTMt 
Tai. REpubllc 7-1941

> Statybai gražus sklypas 
Vlarquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059’ Archer Avenue,

Chicago, HI. 60632. Ta!.'YA'7-5980

’rašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

J

Kool-Aid...On A Stiek
BHAND50FT DRINK MIX . t

49 Frozen Suckers . 9
1 envelope KOOL-AID® 

Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water Pour”gto 
plastic ice-cube trayšor 
small papercups: Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

■FY

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yr* geniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ar- 

ganiLsclja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinių^ darbui, gelbsti ir kitiem*, kurie tuoa 
darbus dirba.

SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerii 
apdraudu s®vo nariam*.

SLA — apdrauffia pigiausiomis kainomit, SL A neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindnu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas x
Susivienijime apsidrausti iki 510.000.

gLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tie kiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. -—

*?LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdnudot sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
j ftavo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite krelpCJi ir tleaLal | SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMI RIGA 
M»w York. N. Y. 10001

TH. oil) MS-mt

ninkas p. bi.ikis. Iš viso išrinkt" 
'10 asmenų. Pri 
i Zakaraucka

dino kan. V
miscellaneous 

įvairūs Datykel

t

naujų narių

atkreipė dė- 
surengtą Vy

b.
Pri:mxa keletas

Plojome. ■
Vienas dalvvių 

mesi Į komunistų
čių salėje koncertą, j kurį pub 
lika buvo sukviesta telefonais 
Patriotinė visuomenė piktinos 
tokiu neapgalvotu žygiu.

Kun. Savukynas persikėlė
.' naują parapiją.

j V. Samaška surengė mažą pa 
. rodėlę. Eksponatai parvežti i 

okupuotos Lietuvos. Buvo me 
niškų paveikslų, nemažai ginta 
ro išdirbinių, net Lietuvos sidab 
rinių pinigų kolekcija.

P-lė Sankutė pasiūlė švenčii 
pro'ga į žurnalą Vytis duoti svei 
kinimą su $40 auka.

Ponia A. Gabalienė irgi dah 
! vavo kongrese. Siūlė daugiai 

naudoti lietuviu kalbos žurnal. 
Vytis. Be to, siūlė pasirašyti p 
rezoliucija prieš kėsinimąsi pa 
naikinti katalikams laikomas šv 
Mišias televizijoje. Paliko tan 
reikalui blankų.

Kun. Savukynas sukalbėj. 
maldą. Naujas pirm. Binkis dė 
kdjo už išrinkimą pirmininku 
Pasižadėjo būti aktyvus.

Po susirinkimo buvo vaišės 
kavutė su skaniais pyragaičiais

K. P.

• Kiekvienas žmogus nori ii 
gai gyventi, bet nenori būt 
senas. (Swift)

? & F SEWERAGE & PLUMB- 
lNG. Rod any drain line for $25. 
rf not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

Notary Public 
INCOME TAX SCR VICI 

425* S. Maplewood. Tai. 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pydomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Afent 
320S& W. 95tti st 
Everg. Park, (U. 
4064X - 424-1654

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open no charge.

CALL 656-8387

*EAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

-------------- ---------- --------------- --------------------- -- ------ M-u

MICHIGAN — NEW BUFFALO
>5 miles from Chicago. Older, neat, i 
urnished 2 bedroom bungalow. Full 1 
>asemcnt. Lovely back yard. Must 
ell — $20,000.

CENTURY 21
RITTER & HELNZ, NEW BUFFALO 

(616) 469-3950

Slate Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 oto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimu.
Telefonuoti 778-8000 V t

Kaip gera turėti plačią vaiz 
duotę ir gryną sąžinę.

TOMES & CONDOMINIUMS with wa- 
er frontage or access on Lake Delton 
md on the Wis. River at Wisconsin 
Dells. Prices start at $24,650.
Call or write IN REALTY, INC.. Lake 
Delton, Wis. 53940. (606) 254 2542.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valsndoc: nuo 9 raL ryt* 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

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

TU 776-5162 arba 776-51M
2649 Wert 63rd Street

GMcaro, m. 60621

i — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, September 18, 1981
* *




