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PENKTADIENIO RYTĄ JARUZELSKIS 
IŠVEDĖ KARIUS Į VARŠUVOS GATVES

G VYRIAUSYBĖ NENORI, KAD SOLIDARUMO UNIJA 
RUOŠTŲ DEMONSTRACIJĄ PRIEŠ SOV. SĄJUNGĄ

■. VARŠUVA, Lenkija. — Var
šuvos gyventojus penktadienio 
rytą nustebino lenkų kariucTne- 
nės daliniai Varšuvos gatvėse. 
Kąreįviai stovėjo prie visų- svar
besnių strateginių vietų. Jie 
buvo ; ginkluoti ir pasiruošę 
gintis. ;; ' J ■
J šeštadienį Dancige pradės 
Savo posėdžius Solidarumo uni
jos' rinktinis ko’mitetas. Unija 
paminėjo .Solidarumo unijos vie- 
nerių -.mėtų sukaktį, vadai pa
lakė kelias kalbas apie ateitį, 
6 ršeštadienį susirinks ; rezoliuci
jų-; ruošti. Jie nori pareikšti savo 
nuomonė įvairiais klausimais.

Sovietų propagandos agentū
ras praeitą savaitę smarkiai 
puolė Solidarumo unijtfs orga
nizatorius. Rusai negąsdino len
kų Sovietų divizijomis, bet. jie 
rępgėsi pavartoti kitas_priemo- 
nes. Jie pįanuoja sustabdyk So- 

■^ vieių-dujas/elektrą ir kitas. len
kam labai reikalingas priemo
nes; jeigu lenkai nesustos viešai 
kritikuoti. Sovietų Sąjungos ir 
per" savo radijo stotis bandys 
paveikti Sovietų Rusijos ar. Gu- 
dij os darbininkus. 
:įfį: '£•'»> j- pel
; DancĮjgof metinėjėį kęmferenci- 
joje pasakytos kalbos ląbiąu er- 
zina ^ręmliaus vąd^ n^gu len- 
ku- kariuomenė. 'JaįĮuzęlskis^ ka- 
?įŪS'jš'^ėdė prieš lenkus; dęad; ru
sai; -nesustabdytu natūralių ,dų-

tiekimo ;ir- nepaliktų ’lenkių 
šiimininkių me/tik; be mėsos, 
Bdt ir be šilimos. .. . ų 7 

-Komimistų partijos . sekreto
rius.. Edward Gierekas. sąyo.Jąi- 
ku buvo' pasiuntęs lenkų karius 
į Dancigą, kad. suvaldytų;’strei
kuojančius laiyų statybus-Jdarbi- 
nfakus, bet tada tas pats gene
rolas Jaruzelski,; būdamas len
kų krašto .apsaugos ministeris, 
pranešė - kabinetui, kad lenkų 
kariai nebešaudys į lenkų dar
bininkus: šį kartą tas pats Ja
ruzelskis, generolo uniformoj e, 
išvedė lenkų karius į Varšuvos 
gatves, įsakydamas šauti į Soli 
darumo ųnijdš narius, jeigu jie 
kokiais veiksmais žemins rusus 
komunistus. Šiandien patys ko
munistai Giereką padėjo'į kaT 
Įėjimą.
t Arkivyskupas Glemp pareiš

kė, jog Lenkijai reikia taikos be 
kraujo praliejimo. ;

-L Dan; Walker yra ’-įsitikinęs, 
kad jis laimėtų rinkimus Illi
nois valstijos gubernatoriaus 
pareigoms, jei demokratai jam 
pritartų.

PARYŽIUJE ARMĖNAI 
PASIDARĖ BĖDOS

PARYŽIUS, Prancūzija.
Keturi armėnai, pasivadinę “Sa
vižudžių armijos kariai’’, ketvir
tadienio rytą įsiveržė į Turkijos 
konsulatą Paryžiuje ir suėmė ] 
vicekonsulą ir 60 žmonių. .Kon
sulatą saugojęs sargas pasiprie
šino įžengusiems armėnams, ] 
bet- jie. tuojau jį nušovė ir Įvedė : 
“tvarką” konsulate.

Armėnai pareikalavo, k? d bū-: 
tų paleisti visi Turkijos kalėji-! 
mudse esantieji armėnai. Jeigu į 
jie nepaleis suimtųjų, tai arm ė- j 
nai baus konsulate suimtus;• ' ! turkus-.

'-.A- Rugpiūčio mėnesį pragyve
nimas pabrango? 1.1%.

Generolas 
nešė prancūzų 

kad Turkijos kalėjimuose 
nėra nė vieno armėno po

litinio kalinio.

Kenan Evren pra- 
vyriausybci

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 26: Kosmas, Damijo
nas, Gražina, Kazytis.

• Saulė teka 6:42, leidžiasi 6:42.
Oras debesuotas, lis.

Turkijos vyriausybė telegra
ma pranešė konsulatą1 ažval- 
džiusiems armėnams, kad turkui 
kalėjimuose nėra armėnų polit
kalinių. Turkai tą žinią pranešė 
4r prancūzams. 1

; Armžiiai paleido visus 
suimtuosius

Turkijos konsulatą payaldę;- 
armėnai įsitikino,-kad jie.be rei
kalo vttrtojd- ginklus, ^^..nėžį- 
nojoj£kp..jfeį^ialayo.
dejo j pasitarinfi^įsų atyyKžšiaįi< 
prancūzų .^ųliajoš.^ąlįniu,-ąkir-, 
tu ■ ter^ršWųs:mug1&M.įuoti.>į'" j 

Ai'rnėftm'įpirmrausi'a sųįikcr ati
duoti prar&ūzų^olieij ai .%uįšau- 
tą konsula.-£6 sargavę sui&okai 
sužaistą aifeėną. Vefeu jie alir 
davė policijai sužeistą; turkų 
vicekonsulą ir dar vieną lengvai 
sužeistą armėną. Policijos bū
rio Vadui toliau pasiderėjus, ar-Į 
menai atidavė kėtverių metų 
mergaitę, o dar toliau atidavė 
visus žmones. Tada pasidavė ir 
paskutiniai du armėnai, organi- \ 
kavę šį puolimą. Į

M. ROYKO PRAJUOKINO 
WASHINGTONĄ

WASHINGTON, D.C.— Mike 
Royko ketvirtadienį visą valan
dą šiltai prajuokino pilną salę, 
kurioje jam buvo įteikta H. L. 
Menckeno premiją už prasmin
gą kalbą. įteikiant jam pažy
mėjimą, pirmininkas pacitavo 
toki Menckeno sakinį: “Jeigu tu. 
nori tapti- žymiu rašytoju, tai 
tolinkis nuo degtinės, moterų ir 
politikos”. . ; ;

O Royko atsakė: “Jeigu tolpa
.4 būtų tikrovė, tai aš mesčiau šį 

amatą ir kandidatuočiau į Kon
gresą”. ..

Apie Reaganą Rc'yko taip pa
sakė: “Apdėk mokesčiais žmo
nes, kurie turi mažai ar visai 
neturi... Juk negalima visą lai
ką imti pinigus iš turtingųjų, 
nes tada turtingųjų gali ir ne
būti. .. Jeigu nebūtų turtingų 
žmonių, kas atsitiktų sų šio 
krašto-geru vardu, kur kiekvie
nas gali tapti turtingu, jeigu jo 

• nepagauna
Apie’’

. | mūsų savijautą, kai pagalvojam
jis planuoja apkarpyti ^13.bilijonų vaisinės Išlaidų. |apiė’ kežtuš-mūsų gimmes”:?
Prezidentas. R. Reaganas pranešė gyventojams, kad ■ j Apie Nixoną: “Baltakalnierius 

---- ■ ■ — --------- '■ -• 1 ~ ! nusikaltėlius įvedė madon”.
Prezidentas R. Reaganas pranešė gyventojams^ kad

PRANO LUKOŠEVIČIAUS - 
FRANK LUKO NETEKUS

įž^^^tžimbĮhdavai telefonu, ųr rėjo daug veidų. Naujienose jis .
Užeidavai į-’Naujienas, vis ras- turėjo . 
davai Praną Lukoševičiui i
Frąrtk Luką prie savo stalo vičius, vis manęs prašąs, suras-.
gie&ra miotaika ir pilną nau
jomis . mintimis bei -sumany
mais. Lietuvoje buvęs karinin-
ku, policininku ir mokytoju, Jis — Dr. Šurkiis,’atsakąs n1ū-; 
Amerikoje jis tiesiog stojiška' sų bendradarbiautojams su lie-

. ' IRANO FANATIKŲ
• - NEĮLEIDŽIA Į MEKĄ

TEHERANAS, Iranas.— Sau
di- Arabijos", pasienio policija 
neįleidžia į Saudi Arabija ira
niečių, kurie-Mahometo šventės 
proga nori atvykti Į Meką ir da
lyvauti; visų musulmonų rude- |<js įr Tėvas, 
ninėje šventėje. : x |

Miką pasiekusieji iraniečiai 
reikalavo, kad-, Saudi Arabijos 
policija išleistų du suimtus ira
niečius ir 12 “dingusių”. 5 J

Amerikoje jis tiesiog stojiška sų bendradarbiautojams su lie. 
ištverme ėjo lietuviškos spau-L tuviais komunistais pergalvo 
dos sargybą.

Lietuviška; spauda, čia pra
sidėjusi su M. Tvarausko Ga- 
zieta Lietuviška, išleista New 
Yorke 1879 metais rugpjūčio 
mėn;-'-16.-d.,- ir nūsitęsusi iki 
šiandien net 203 atskirais pe. 
riodiniaią leidiniais, .rątaį Į šl
iaukė tokio atkaklaus ir nuo
širdaus darbininko kokiu bu
vo amžinos atmint'.es Pranas 
- Frank Lukoševičius-- Lukas.

Todėl nenumirė su 1905 me
tais Bostone įsteigto Keleivio 
mirtim mieli pašnekovai Mai

nės Pranas —■■

JAV, KANADA SIŪLO 
NAMIBIJAI LAISVŲ . ..

NEW YORK,.’N.Y. —
nelvg vieno žmogaus rus v?sus N’am'ibijds reikšis’ir 

teatrą. Jis — Rimas. Nerimą- . Pažiūrėjus į ąOO/..milijonų; doley, 
■ - 'rių advėMtus gįhkluSj Pietų Af-

ti jam jumoro, šaknis, o tačiau' Paiihtus, JAV, Di-
pats vienas sugalvojus įvairius- džioP Britanija, Kanada, Vaka- 
pokštus ir linksmas istorijas. Vokietija ir kitos valstybės 

pasiūlė Namibiją , paskelbti ne
priklausoma valstybė, paruošti 
ten ’visų gyventojų, sąrašą,, pa- 
niošti rinkimus, prižiūrėti; kad pagristais
nebūtu sūkčiavimo ir leisti Na- ir asme-......... .v 2 . » -j mjbijos išrinktiems atstovams 

j išsirinkti savo vyriausybe, pa-

•\ ?■

I Fratrk. pradėjo kalbėti jų lū-Į 
poYnis apie : lietuviams rupi-'
mus klausinius.’Taip pat jis iš
laikė tų veikėjų žaismingumą 
ir jumorą. Viename iš savo re
tų melancholiškų nuotaikų 
momente, Pranas - Frank man 
sakė jog kur kilur dėsis 5Tai- 
kis ir' Tėvas, jei ne pas ji Že
maitės buvusiame bute. Tai 
yra gilus lietuviškų spaudos 
geresnių tradicijų gerbimas. 
Kas dabar duos jums gyvybę, 
Maiki ir Tėvai? Kas dabar pa
keis Prano - Frank lietuviško 

’Snausdinto žodžio sargybą? 
Noblesse oblige. Naujienų re
daktorius Martynas Gudelis pa
garbiai atžymėjo Prano-Frank 
mirtį, neišleisdamas Naujienų 
vieną dieną. Reumatizmo pa
kirstomis kojomis, Pranas —• 

, Frank ant savo pečių didele 
j dalim nešė Naujenų sunkų, 
bet brangų turtą.

Tas pats Pranas - Frank tu

fais argumentais, 
plačiu apsiskaitymu 
niška patirtim.

Jis visų buvo mėgiamas Naū- ruošti savo’ konstituciją ir tvar- 
jienose. Juozas Pronskus man kyti savo reikalus. Atrodo, kad 
aiškino apie Prano’- Frank na
tūralų1 ; žurnalistinį .talentą, 
AJg,: Pužauskas stebėjosi Pra
no-Frank plačiu žinių baga
žu ir sugebėjimu tas žinias 
pritaikyti lietuviškiems reika-, 
lams, Martynas Gudelis buvo 
Prano _ Frank ne vien tik 
skatintojas, bet/ ir įvairiapusis 
rėmėjas... O Jas su Pranu.
- Frank sudarydavome kasme
tinį mano žmonos Dalios mir
ties sukaktuvių, pranešimą. ... 
Dabar mano ieškojimas pra
eities pra rąstų dalykų biK 
dar didesnis. ,M; . . . .

Saulius šimoliūnas

šis pasiūlymas; bus pmnitas. A* 
Sovietų Sąjunga, norėjusi pa

grobti'.Namibiją, diskusijų me
tu tylėjo.

ROMA, Italija. — Kai buvo 
teisiamas turkas ko’munistas 
Mechmed Ali Agca, tai teismo 
eigoję' buvo nustatyta, kad pa
sikėsinime prieš popiežių. Joną 

j Paulių II buvo . keli ‘ M. :Agcos 
bendradarbiai. Teisėjas savo 
sprendime Įparęigojo prokuro
rą surasti visus A’gcds bendra
darbius ir atvežti į teismą.

Matyt, kad tai- ne. toks leng
vas dalykas, .jeigu iki šio melo 
jo bendradarbiai dar neišaiš
kinti. Jeigu M. Agca būtų nepa
taikęs, tai būtų puolę kiti. Agca 
pataikė 3 šūvius popiežiui, tai 
kiti turėjo progoj pabėgti. Agca 
laikomas vienasį kalėjimo vie
nutėje. “

PATARIA ATSARGIAI TYRI
NĖTI KARDINOLĄ CODY

WASHINGTON, D.C. — Bu
vęs teisėjas, o vėliau ir proku
roro pavaduotojas Charles B. 
Renfrew patarė kardinolo Cody 
finansus tyrinėti labai atsargiai. 
Jis patarė taip lengvai nesisvai- 
dyti kaltinimais. Kai Renfrew 
buvo prokuroro pavaduotojas,

; tai jau kilo klausimas patikrinti ą ' f . - . - • J
kardinolo finansus.

I Prie prez. Carterio administ
racijos buvo' nustatyta, kad kar
dinolas Cody vienas yra atsakin
gas už visą didelės Chicagos 
arkidiecezijos turtą. Pirmiausia 
buvo išaiškinta, kad galima 
tiktai nustatyti, ar kardinolas 
bažnyčios turtą panaudojo pri
vatiems tikslams. Prez. Carteris 
pralaimėjo rinkimus, tai ir ty
rinėjimai buvo nutraukti, b’t 
dabar ir vėl prasidėjo'. Renfrew 
pataria prokuratūrai• .būti at
sargiai.

i

DEMOKRATAI RENGIASI SIJOTI 
KIEKVIENA BIUDŽETO POZICIJA

V

KEIS VISA ŠVIETLMO ADMINISTRACIJĄ, PLANUOJA 
ATLEISTI 75,000 TARNAUTOJŲ

WASHINGTON, D.C. — Visi 
lietuviai ketvirtadienio’ vakarą 
galėjo klausytis prezidento R. 
Reagano kalbos per radiją ir 
televiziją, bet ne visi galėjo su
prasti, kaip jis rengiasi sustip
rinti kariškąjį krašto pajėgu
mą ir mažinti krašto apsaugos 
reikalams skiriamas sumas; 
kaip jis gali prisidėti prie krašto 
gerbūvio, atleisdamas 
valstybės tarnautojų.

ARABAI GALI NEGAUTI 
LĖKTUVŲ

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės sekretorius pranešė Sau
di Arabijai, kad jie gaus JAV ra
darinius lėktuvus, bet dabar 
aiškėja, kad Senatas nenori tų 
lėktuvų parduoti be sąlygų.* 

i Britai tuoj pat arabams pakišo
75,000 savo pasiūlymą, bet arabai dar 

neskuba atsisakyti nuo ameri- i *
t 

Buvusieji Amerikos preziden-1 
tai ilgus metus kovojo, kad' 
krašto vyriausybė tvarkvtu vi
sus krašto švietimo reikalus. 
Švietimo srityje dirbantieji 
džiaugėsi, kai prezidentas Car
teris pasirašė įstatymą, leidžian
tį jam išskirti švietimo reikalus 
iš sveikatos departamento. Pre
zidentas mano, kad kraštui bus 
daug pigiau, kai švietimo reika
lai bus. atidup’fi -paskiroms, vals-. 
tįjoms.. Jis .net apskaičiavo, kiek 
valstybė z sutaupys,’ panaikinda
ma švietimo departamentą.
‘ Ar-prezidentui pavyks ne tik 

..apkarpyti krašto biudžetą, be' 
:dąr įves^'b? kelias didelės pakai
tos kra^tpi-švictinio srityje? Pre 
žiue'ntas .yra įsitikinęs, kad ne 
buš.'bereikalingai mėtomi pir.i- 
<tai,ifįjs.. sutaupys kelis ■ girnius 
miįįjonų . dolerių, o švi-:’bmas 

nenukentės.
.’? .Prėžident’o kalbą labai atidžia 
sekė'dėmę'kratai. Atstovų Rū- 
Tnujįse/.esąjltieji demokratai la 
bai: alidžiaii sekė jo žodžius, u 
jie žymėjosi pastabas bei ruošės 
kritikai. Keli jų priėjo išvados 
kad prezidento planuojamas bid 
džetbįpertvarkynias bus naudin 
gaš tiktai turtingesniems krašte 

igysenĮojains.
Apie pusę savo kalbos prezi

dentas paskyrė įtikinimui, kač 
jis nesirengia kėsintis i daba: 
teikiamą socialine apdraudą. Jh ; 
kelis kartus pabrėžė, kad spau
doje ir.-per- radiją pasirodė gan 
dai, dead kraš'o prezidentas 
laupydamas valstybės išlaidą*, 
rengiasi apkarpyti vyresnio am 
žiauę žmonių gaunamas psnsi

j kiečių lėktuvų.
j Senato daugumos vadas How
ard Baker patarė arabams pa
daryti vieną nuolaidą: pirkti 
lėktuvus, bet leisti <JAV ka
riams juos prižiūrėti. Jeigu ara
bai sutiktų, tai galėtų lėktuvus 
pasiimti už 8.5 bilijono dolerių. 
Arabai svarsto pasiūlymą. Pasi
tarimus su arabais veda sena
torius Baker, kuris gali duoti 
reikalingus balsus.

LAPKRIČIO 30 DIENĄ PRA
SIDĖS PASITARIMAI

Sovietu ‘ ‘ Sąjunga pasitarimus 
pradės lapkričio 30 dieną Žene
voj, Šveicarijoje, sako oficialus 
JAV ir Sov. S-gęs pranešimas.

Brežnevas norėjo pasimątyli 
su prezidentu Reaganu tuojau 
po. inauguracijos, bet naujas 

j prezidentas nesutiko. Dabar ru- 
i safŲ džiaugiasi, kad atominių 
I ginklų kontrolei pasitarimai 

; j prasidės už metų.

Prieš trejus metus Grcmyka 
4 j biivo nuvedės C. Vancę į buvu- 

i šią Lietuvos ambasadą šveica- 
‘ į rijoje. Dabar ten gali nuvesti 

i ir sekretorių Haig. . . r*

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo 8135.

— Varšuvos moterys liepia 
gatves patruliuojantiems ka
riams eiti dirbti, leistis į kasyk
las, o ne slampinėti sostinės 
gatvėmis.

Mike Royko pasakė Washing- 
tono politikams ir žurnalis
tams, kad buvęs prezidentas 
Nixonas įvedė Washingtone 

madon baltakalnierių 
nusikaltėlį.

jas ir įvairius senatvės ir ligos 
priedus. Buvo gandų, kad pre
zidentas taupumo sumetimais, 
apkarpys pensijas ir socialinio 
draudimo išmokamas sumas.

Prezidentas specialiai pabrė
žė, kad šitokios priemonės jis 
nesiims. Jis ne karpys nei 20',c, 
nei 10% , nei 5G . Jis nori, kad 
k:ckvienam būtų aišku ir nė vie
nas nebijotų, kad jam bus kar
pomos pensijos ar socialinės ap- 
draudos teikiamos nedidelės su- 
tnę’s. Prezidentas to nesirengia 
daryli. 1

Bet prezidentas pastebėjo, 
kad socialinės apdraudes mo
kesčiai sukels rūpesčių. l)ab..r 
dar nėra pavojaus, bet už po
ros melų išmokėjimai bus di
desni, negu turimos atsargos. 
Apskaičiavimai buvo gerų žmo
nių padaryti, bet gyvenimas 
neina pagal apskaičiavimus.

Prezidentas planuoja ateinan
čiais 1982 metais sumažinti iš
laidas $16 bilijonų dolerių. Jis 
planuoja liktai dalinai suma
žinti valstybės išlaidas, bet biu
džeto visvien jis nepajėgs su
mažinti. Krašto apsaugos išlai
das jis sumažins 8%.

Prezidento kalba sukėlė daug 
komentarų.
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TAUTOS DIENA - TAUTINIO SUSI
MASTYMO, ATSKAITOMYBĖS DIENA
Lietuvių Tautos švente rug-* 

sėjo mėn. 8 dienų įstatymu įve
dė ir paskelbė Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės valdžia 1930 
melais, Vytauto Didžiojo gyve- 
nimo-viespatavimo penkių šim
tų metų sukaktį minint. Nuo to 
meto' visi tautiniai susipratę, 
gyvos (aulinės minties lietuviai 
ir mini, pagarbiai švenčia savo 
tautos šventę.

Tautos šventės proga mes 
prisimename didžios ir garbin
gos atminties Lietuvos valdovų 
Vytautą Didįjį, prisimename jo 
teisėtą politinį ryžtą vainikuotis 
Lietuvos karaliumi ir šitaip ga
lutinai atsipalaiduoti nuo sąjun
gos su Lenkija. Liūdnai prisi
mename 1 430 metus, lenkų po
litikų sukliudytas Vytauto Di
džiojo vainikavimosi iškilmes. 
Bet nežiūrint vainikavimosi su- 
kliudymo reikalo, yra faktas, 
kad Y.D. užsitarnavo karaliaus 
vainiko, be to, jis jam buvo pri
pažintas ano meto Europos, iš
kiliųjų vadovų, kaip kad Vokie
tijos imperatoriaus Zigismundo. 
Tad Vytautą Didįjį ir tektų va
dinti Lietuvos karaliumi. Vytau
to Didžiojo' karžygio dvasia, jo 
narsa karo lauke, genialus su
gebėjimas vesti užsienio politi
ką, vado išmintis, didybė pro 
visus tolius, pro visas taulos< 
ūkanas, šviečia mūsų tautai 
kaip didelė ir šviesi žvaigždė, 
stiprina, priduoda ryžto ir jėgos 
lietuviui kovoje už savo tautos 
egzistenciją.

Lietuvos istorija yra tarsi tas 
šaltinis, iš kurio mes semiamės 
tautinės išminties ir stiprybės. 
Tautos Diena tai ir yra ta die
na, kada mes priartėjame prie 
savo tautinio šaltinio ir atsigai
viname, pasisemiame jėgos, 
stiprybės kovoje už tautos lais
vę. Tautinės stiprybės, tautinio f 
susiklausymo šiandien mums 
reikia daugiau, nei bet kada is
torijos bėgyje mums jos reikėjo 
Netenka abejo'ti, kad pavergta 
tauta, jos pogrindžio kovotojai, 
Vytauto Didžiojo narsos, kovos 
poveikyje, šiandien taip pasigė
rėtinai -net mirties pavojuje 
didvyriškai kovoja prieš rusiš 
kojo komunizmo pastangas nu 
krikšeioninti, surusinti lietuvių 
tautą ir šitaip ją visai sunai
kinti.

Tenka pripažinti faktą, jog 
kas šiandien kovoja prieš ru
siškojo' diktatūrinio imperializ 
mo siekį užvaldyti pasaulį, tas 
kovoja ir už viso laisvojo pasau
lio nepriklausomybę ir demo
kratiją. Tad jūs, Lietuvos po
grindžio veikėjai, kovotojai, dva 
sios galiūnai.

ir viso pasaulio laisvę mylinčių 
žmonių didelę pagarbą!
Tautinio susimąstynto, tautinės 

sąžinės apyskaitos reikalas 
Kaip yra daroma religinė są

žinės apyskaita, taip yra reika
linga ii- tautinės sąžinės apy
skaita, pasitikrinimas. Yra rei
kalas karts nuo karto pasitkrin- 
ti: ką ir kiek padarėme tauti
nės misijos vykdymo srityje. 
•Jei nepadarėme, tai ko’dėl, ko
kios priežastys sukliudė ir kliu 
do vykdyti šventą tautinę misi
ją? Sveikas protas diktuoja 
veiklos kliuvinius surasti ir juos 
nedelsiant pašalinti.

Sakant politinę pasaulinę rai
dą, išaiškėja, kad mažosios tau
tos —jų tarpe ir mūsų tauta— 
yra išstatytos į istorini bandy
mą: gyventi, ar mirti. Taip pat 
yra aišku, jog ir nuo mūsų pa
čių daug priklauso, ar mes kaip 
tauta išliksim. ar mirsim. Tau
tos egzistencijos kritiška padė
tis Įtaigoja kiekvieną lietuvi gi-; 
liai susimąstyti prie savo tauti
nio iikiminio reikalo ir padaryti 
griežtą asmeninį sprendimą kie
tai ir neatlaidžiai siekti atgauti 
laisvę savo tautai. Tai yra kiek
vieno sąmoningo lietuvio šventa 
pareiga.

Tautinės misijos uždavinys, 
skubiai besirutuliuoją pasauli
niai politiniai įvykiai įtaigoja 
išeiviją baigti tarpusavio nesu
tarimus, nutraukti partizaninę 
politinę veiklą ir sujungtomis 
pastangomis, suderintomis nuo
monėmis darniai veikti: pasi
rengti sutikti visokius galimus 
pasaulinės politikos netikėtu
mus. ..

Gana, ir jau seniai gana bar
tis lik dėl “šaiudelio ir mažo 
grūdelio”. Partinis politinis dik
tatūrinis siekis kovoje prieš 

Į okupantą ir yra tas mažas šiau- 
, delis, mažas grūdelis. Sveiką 

protą turintieji F. partijos va
dai seniai jau turėjo šią elemen
tarinę tiesą suprasti seniai 
turėjo atsisakyti išeivijos erzi
nimo ir skaldymo politikos.

veiksnius ir atkakliai vykdo po
litinį partizaninį darbą.

Na, ir savo užgožtoje spau
doje skelbiasi ir įtikinėja skai
tytojus, kad jie, esą, dirba patį 
naudingiausią darbą, šitoks jų 
veikimas nėra. joks veikimas, 
o’ vien tik išeivijos skaldymas, 
erzinimas, sąmoninga ar nesą
moninga tarnyba Okupantui, tu
rinčiam Lautžudišką planą prieš 
tautą, šitokia neatsakinga ir 
nieku geru nepateisinama poli
tika turėtų būti pačių sąmonin
gesnių frontininkų nutraukta, 
arba ją turėtų nedelsiant nu
traukti išeivijos ar tautos man
datą turintis veiksnys. Erzelio, 
nesantaikos kėlėjus, sudrausti 
nebūtinai yra reikalinga polici
nė ar mililarinė jėga; pakanka
mai yra visokių kitokių priemo
nių, reikia lik noro ir ryžto...

Tiesą sakant, išeivijai jau iki 
gyvo kaulo nusibodo frontinin
kų politinis šokiravimas, parti
zaninis veikimas. Ir, iš tikrųjų, 
jie, užuot siekę stiprinti fron
dą prieš okupantą, ^tįdarė ir 
veda frontą prigš savuosius.

Kalbant'apie partizaninę -veik
lą, tenka pastebėti, kad princi
pe partizaninė veikla yra prieš
priešos jėga, griaunamoji jėga. 
Frontininkų pasamdymas kita
taučių kompanijos vadovauti 
tautiniam judėjimui yra gry
nai partizaninis veiksmas, ‘ aiš
kiai skirtas pačių ranko'm'is, iš

Solistė Eglė Bokštely te, naują scenos pajėgą. Ji atliko

R. Liet. Bendruomenės apylinkių veikla
ST. PETERSBURG, FLA.
(R) Lietuvių Bendruomenės

St Petershurgo Apylinkės Val
dyba savo š. m. rugsėjo mėn. 
t dieną turėtame posėdyje nu
tarė rugsėjo 30 dieną 3 vai. po
piet Lietuvių klubo mažojoje 
salėje sušaukti visuotinį Apy
linkės narių susirinkimą.

Susirinkimo dienotvarkėje, b.e 
kitų svarstytinų dalykų, yra nu
matyta ir Apylinkės Valdybos 
pirmininko Vlado Vaitiekūno 
paskaita tema “Sąmoningas lie
tuvis”.

Apylinkės pikniką — geguži
nę numatyta ruošti š.m. spalio 
mėnesį Lake Seminolė parke.

Nariai ir prijaučiantieji malo
niai yra prašomi dalyvauti.

Valdyba

REG. LIET. BENDRUOMENĖS 
APYGARDOS PIKNIKAS

Rugsėjo 13 d. 1 vai. popiet Vy
čių salėje RLB surengė šaunų 
pikniką. Aptarnavo valdyba su 
talkininkais. Visus nustebino, 
kad barą aptarnavo trys ponios. 
Jos nebldgiau aptarnavo, kaip 
vyrai. Sveikintina! 

s>
Dalyviai rikiavosi prie virtu

vės. Mokytoja Dubauskienė bu
vo kasininkė. Parengti geri pie
tūs su įvairiais priedais. Svečiai 
vaišinosi ir šnekučiavosi. Grojo 
p. Kivėno muzikantų grupė iš 
trijų asmenų. Protarpiais daly
viai užtraukdavo smagią dainą. 
Prasidėjo’ šokiai, Be abejo jie tę
sėsi ligi vėlumos.

Stalas apkrautas vertingais 
fantais. Pasivaišinę, pasišokę, 
pradėjo loteriją. Vadovavo J. 
Bag dži us. Išlošusieji su šypsena 
ėjo, nešini tai šampano, tai kon
jako buteliu, tai kt

šventės minėjime šm. rugsėjo mėn. 20 d.

yidaus pastangomis griauti po
litinius veiksnius, ALTą, 
Ką. Ir iš tikrųjų, kas ir 
istorijos bėgyje girdėjo, 
samdiniai iškovotų tautai
yę? Juk ir-*nažas paukštelis, 
vanago užpultas, ginasi pats; 
nelaukia ir neprašo, kad jį, var- 
na gintų.. . L

VLL-
kada

lais-

Kas naujo Centro Valdybos pastogėje?
Reguliariai Įvykstantis mėne

sinis, poajc’stoginis centro val
dybos posėdis įvyko š. m. rug
sėjo mėn. 18 d. Reorganizaci
nės Liet. Bendruomenės būsti
nėje, dr. V. Šimaičio nuosavy
bės pirkimo-pardavimo bendro
vės patalpose, 2951 W. 63rd St. 
Posėdžiui pirmininkavo pats 
centro valdybos pirmininkas dr. 
V. Dargis, sekretoriavo A. Rep
šienė.

Aptarta esama politinė situa
cija, svarstyti einamieji reika
lai, skaityti ir aptąrti gauti laiš-

gautų laiškų turinius. Pacitavo 
aktyvaus Australijos, veikėjo 
laiško ištrauką: “Su liberalizmu 
ir bendradarbiavimu mes pri
lipsime ir liepto galą”. Citatą 
liudija, jog Australijos lietuviai 
yra ne kokios pakelės nendrės, 
politinių liberalinių vėjų lanks
tomos, bet žmonės su tautiniu 
charakteriu ir aiškiu politiniu 
išprusimu. Tai pagarba tokiems 
Australijos veikėjams- Taip pat 
yra aišku, jog šitokio aiškiaus 
politinio nusistatymo visuome- 

, nininkui frontininkų Bendruo-
Ikai bei kvietimai. Aptartas ta-, menė yra nepakeliui.

________ ; rybos narių ir apylinkių atsto-
Principe, tiesiog net suprasti f vų suvažiavimas, įvyksiantis šių

sunku, kaip išeivija ir galėjo 
taip ilgai pakęsti šitokį neatsa
kingą frontininkų partinį politi
nį žaidimą: išeivijos erzinimą, 
jos skaldymą. Partinis diktatū
rinis siekis gyvenamoje aplin
koje, demokratiniame krašte, 
yra tik gryna nesąmonė, šitoks 
siekis yra lygus lik mažo vaiko 
siekini pirštu mėnulį pasiekti. 
Betgi, nežiūrint šios realios tie
sos, frenio žmonės t.k partiniu, 
d kiatūriniu pagrindu ir veda

metų gruodžio men. 12 d. Lie
tuvių Tautiniuose namuose. 
Gautas ir aptartas Cicero apy
linkės raštiškas pasiūlymas Re
organizacinės B e n druoincnės 
statuto pertvarkymo reikalu, 
tiesiogiai — Tarybos sudarymo 
reikalu. Nutarta raštą persiųsti 
statuto peržiūrėjimo komisijas 
pirmininkui inž. D. Adomaičiui.

Išklausytas gen. sekretoriaus 
veiklos informacinis praneši
mas. Ig Serapinas pal.ikė gau-

Perskaityti ir* išeivijos centri
nių organizacijų kvietimai: 
BALFo — į metinį Chicagos 
apskrities suvažiavimą, ALTos 
— į atstovų suvažiavimą, LKV 
Sąjungos Ramovė — į Chicagos

priimkite mūsų jniršingą akciją prieš išeivijos tų - išsiųstų raštų santraukas,

styti

o> Bench liemenės 1) 
rap. rmf, »admail h

Buic.;s sukūlė nauju dainų. Dainininkės Ik-n
bm.;. raūrodvti sc'-nokrt'5

ACTUAL

skyriaus Ramovės trisdešimt
mečio’ minėjimą. Kvietimai pri
imti, paskirtos aukos ir nutarta 
dalyvauti. Pareikštas didelis pa-

redakcijai už tai, kad buvo rek
lamuota didelio šmeižto knyga, 
redaguota ir . išleista okupanto 
agentų okupudtoj Lietuvoj. Tai 
iš tikrųjų, kurlink Draugo re
dakcija žygiuoja ir kas jai dik
tuoja? Trumpa žinia gal ir ga
lėjo pro redakcijos kontrolę 
prasprukti, bet tilpusi autorės 
nuotrauka visdėlfo aiškiai liu
dija, kad šmeižto’ knygos rekla
ma buvo palaipinta su redakci
jos žinia. Tai baisu net pagal
voti, kaip gali šitaip ir būti.

Apie Daininkų Būrelio veiklą 
referavo jo narys. _ ES. pranešė, 

%ad būrelis gyvas, veikia ir net 
■entuziastingai rengiasi minėti 
penkmečio sukaktį, kuri yra 
pramatyta sekančių metų sausio 
mėn. 23 d. Minėjimas įvyks 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Svarstyti ir kiti bėgamieji rei 
kalai.

Informacijos užsklandoje ten
ka pastebėti, kad posėdžiautoj ų 
poatostoginės nuolaikos buvo 
pakilios ir darbingos.

Koresp.

R. L B-nės Marquette Parko apylinkė
Liepos 18 dieną apylinkės na

riai dalyvavo Pavergtų Tautų 
Savaitės minėjinie, miesto cent
re. Dalyvauta su tautine vėlia
va ir plakatais su atitinkamais 
įrašais bei šūkiais.

Rugpiūčio lf» dieną vykome Į 
East Chicages R.L.B. rengiamą 
gegužinę p. čiminskų reziden
cijoje, St. John, Ind. Buvome 
{grikiai priimti. Stalai apkrauti 
skaniais valgiais,. Grojo genas 
orkestras ir nęt nepajutome 
kaip atėjo l>lą įaiąndą ir nei-l 
kėjo grįsti į Cljicagą. Iš Mar
quette Parko atvykome pilnas 
autobusas.

luvos atlaidų eiseną. Nariai da
lyvavo su tautine vėliava, mo
terys tautiniais drabužiais.

Rugsėjo 13 dieną R. LB. apy
garda rengė gegužinę Vyčių 
sodelyje. Mūsų apylinkė atėjo 
Į talką ir surengė bei pravedė 
dvi loterijas.

Rugsėjo 19 dieną RockfOrdo 
R. L. B-nės apylinkė turėjo savo 

•gegužinę. Mūsų apylinkės val
dyba, pądedanl Brighton Parko,, 
Cicero bei Melrose Parko apy-i 

,linkėms, suorganizavo autobusą, 
.ekskursijai į. Rdckfordą. Rock- 
fordiečiai. patiekė mums siur
prizą — staigmeną. Pietums, 
ant stalo, padėjo visą, gerai’iš
keptą, apie 100 svarų paršą.. 
Buvo įdomu*, kaip mėsininkas, 
kiekvienam atplaudavo porciją. 
Todėl nestebėtina, kad bema
tant išto paršę tiko tik sukepu-, 

i si oda ir riebalai.
Puikiai tį^udlyne, saulutei šil- 

I dėvėjo tautiniais- rūbais) ’daly-1 dant, greit prabėgo laikas. Pa-1 
vavonie šv.- Mišidse. ’* j dėkoję, roclffordievjpms * ųž. pui- 

i Tą pat dieną, rugsėjo 13-ąją, priėmimą, linRsrrri grįžime 
.namo. . . Ig. P.

Rugsėjo 13 d. apylinkės vah . 
<lyba Tautos šventės proga prie 
parapijos bažnyčios iškėlė vė
liavas. Ta proga prie taurinės 
vėliavos lituanistes Ignas Sena? . . .. . . .lynas- pasakė lai diunai pi’atei- 
kytą kalbą. . j

l " fPo to "su ;vėliart>nus (xpoterys j

Registruotos Lietuvių Bendruomenės 
nariai iškylauja

Marquette Parko, Brighton 
Parko ir Cicero apylinkės rug
sėjo 20 d. nusisamdę mokyklini 
autobusą ii- išvyko į Rockfordą 
pas malonius savo idėjos drau
gus paviešėti.

Gan ilga kelionė — virš 90 
mylių. Vienok nenusibodo va
žiuojant, nes pašnekesys ir ža
vėjimasis gamtos grožiu, pasta
tais, sodybomis, kurių vienos 
gražios, kitos dar gražesnės, vis 
kėlė keliautojų susidomėjimą. 
Didžiuliai fabrikai užmiesty at
kreipė mūsų dėmesį; augmeni
ja — kukurūzų laukai — kaip 
akys užmato. Poroj vietų matė
me besiganančias karves. Juo
zas Bagdžius vaišino 7-Up.

Bero’ds, 15 mylių nuo Rock- 
fordo valdybos narys p. J. Ti
kuižis atvažiavo mus pasitikti. 
Visi džiaugėmės, nes juodukui 
šoferiui būtu buvę tikrai sunku 
surasti piknikavimo vietą. Šo
feris tada sekė mūsų vadovą.

Nuvežė mus į savo sodybą. 
Ten mus laukė šeimininkai ir 
pikniko talkininkai.

90 akrų ploto miškas su gra
žiu upeliu. Ten yra pastatas, po 
kuriuo sudėti stalai, papuošti 
gyvomis gėlėmis, šeimininkės 
rengia pietus, kepa ant ugnia 
kuro bulves. Vėliau mūsų apy
linkės pirmininkas inž. St. Du
bauskas talkininkavo su žmo
na. Gėrėjomės žiūrėdami, kaip 
rūpestingai kepa bulves.

Atveža iškeptą karšią beKo 
na. 1 vai. rikiuojamės į eilę. 
Kaip mums neįprasta: iš beko
no gabalą po' gabalo mėsinin
kas piaustė porcijas mėsos. Čia Į VLIKu, 
pat priestate kiti priedai ir 
iprieskoniai.
' Užsiėmę vietas prie stalų, ei- 
.name į barą atsinešti ko nors 
^stipresnio. Pasig ardžiuodami 
valgome neįprastai gamintą be

'toną.
Svečių eilės didėja. Pagaliau 

; atvažiuoja mūsų brangus ir mie 
has svečias dr. V. Plioplys. Visi 
3į sveikiname. Su’ maliniu šyps
niu veide 
ranką.

čia pat 
su dviem
jai įsismaginę šoka, protarpiai 
ąusimetę į būrį traukia- paCrm- 
libfiaiiaiDks. >

Trumpi neapwema be loteri 
jos. Ji buvo trumpa.

jis paduoda mums

pritaisytas patefonas 
garsiakalbiais. Mėgė-

&
Nors jau nebe pirmą kartą 

dalyvauju šioje mūsų patriotų 
bendruomenėje ir girdėjau apie 
jų turtingumą, senosios kartos, 
aktyvumą, panorau dar kartą 
pasikalbėti su ponu P. šėmu ir 
plačiau painformuoti visuome
nę apie mūsų tautiečių veiklą.

Senosios kartos lietuviai, ku
rių belikę 12, įsteigė Lietuvių 
klubą. Nupirko miesto centre 
didžiulį namą. Jame yra trys 
salės, trys bufetai su įvairiais 
patogumais, čia vyksta paren
gimai, vaišės, vestuvės. Salę vi
si gali išsinuomoti. Klubo pir
mininkas yra Ed. Tomson.

Valdybos nariai: P. šernas, J. 
Rūbelis ir V. Bubelis. Klubo 
turtas su mišku ir namais sie
kia daugiau pusės milijono 
dolerių.

R. Liet. B-nės v-ba: K. Rut
kauskas — pirmininkas, P. šer
nas, St. Tikuižis, J. Bubelis, A. 
Kapačinskas.

Amerikos Lietuvių Taryba: 
S. Surantas — pirmininkas,. P 
Šernas, dr. V. Plioplys, J. Babe
lis ir A. Kapačinskas.

BALFas: P. šernas — pirmi
ninkas, S. Surantas, St. Tikui
žis, K. Kapačinskas ir V. Keršys.

šauliai, ramovėnai: P. šernas 
— pirmininkas, K. Rutkauskas, 
J. Augusta, J. Sudalis, J. Biels
kis.

Tai pavyzdys scEdanmv. 
pusavio susiklausyipo ir nucši :■ 
daus kooperavuno su ;aiisų 
aukščiausiomis in&tiiucij obi's

ALTu, BALFu. Jie
gausiomis aukomis paremia mū
sų institucijas

Prisimenu, kai rafisų š- ujiai. 
R. Liet. B-nė nuvykciur į JAV 
200 melų jubi|iejų ir jame uni
formuoti šauliai, .vėliavon s hz- 
šioj, kartu su kitunūs o m i-ra 
cijomįs užėmėm bemaž blo
ką eidami per miestą. pa
nelės ir ponios, pasipu: iysioi 
tautiniais rūbais, l^čjo vėlia
vas. šaligatviuose lakė Antiuč 
minia muinsptojt^ kėlė blacijas. 
Miesto vadovybė mūs
iš tribūnos. Mūsų laujir , i l^i- 
npyo.

.pęentiją laimĮųo.,įf<lžIųlįs *- 
mečių mokyklos arkestto’''

O'pkeita į 3 v <
■ t-
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mos zonos galima vaisius ar dar- Čikagoje ir Los Angeles, bet

1972 m. rudeni rusu okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,
/ • r- t A '

i

BENDRUOMENĖS VAGOS
i (Atkelta iš antro puslapio) -niai linksminosi. Na, o rengėjai 

susilaukė nemaža žaliukų...

O Chicagos apygardos leidžia
mas biuletenis “Eendruo’mcnėš 
Balsas”, N r. 4, Jau pasiekė skai
tytojus. Biuletenyje yra pateik
ta žinių apie organizacijos veik-' 
lą. Pateiktas ir tautinę, de
mokratinę mintį formuojantis 
straipsnis. Pateiktas ir prelato1 
J. Balkūno pasisakymas “Išny- j 
kus lietuviui, išnys ir 
tuva!”

Tarpusavyje juo'kavoni: kur 
neprisipainiojo’ vienuolynai, ku
rie gerokai pasinešę- į klystke
liui ir išjungę jaunimą, ten su 
ęntuziazpiu klesti nųcširdus 
veikimas, bujoja patriotizmas, 
ąk tingumas..
£tNė nepajutom, kai priartėjo 
6 vai. vakaro: Laikas sėstis į 
autobusą. . Sunku išsiskirti. Mes 
jiems dėkojame už tdkį.vaišin
gumą ir retą nuoširdumą, ku- 
rįo mūsų,gyvenime tarpusavyje 
trūksta. Dar į autobusą atėjo dr. 
V. Pioplys, K. Rutkauskas, V. 
Šernas. Sulipus į autobusą mo
sikavo rankomis, linkėdami lai
mingos kelionės.

Iš viso* dalyvavo 65 asmenys. 
Vietiniai suvažiavo savo auto
mobiliais.

? r sįt

• Prieš kurį laiką, buvome nu
vykę į Indianą. Ten buvome 
nuoširdžiai priimti, vaišinami. 
Tokio re tol malonumo patyrėme 
ir Ro'ckforde. Su žavesiu ir pa
keltą. nuotaika apleidome mūsų 
tautiečių sodybą.

» Iš viso-važiavome 37 asme
nys. Vadovavo J. Bagdžius, 
Marquette Parko apylinkės vyk
domasis viceprezidentas. Beje,

Rugsėjo 20 d. Ciceroje įvyko 
R. Liet Bendruomenzs ruoštas1 
Tautos šventės minėjimas.

Pamaldose kun. Rutkauskas 
pasakė šiai šventei puikiai pri
taikytą pamokslą. Suėjus į pa-! 
rapijos salę, pirmininkas Ap.j 
Sko’pas, atidarydamas minėji
mą, pastebėjo, kad ši šventė 
yra prasminga, nes dabar mes ’ 
nebeturime savos 1 
valstybinių švenčių 
kaip švęsti, bet Tautos šventoj 
turime švęsti. Toliau 20 minu-;

žurna- ’' čių prasmingai kalbėjo 
listas Amanas Pleškys.

Meninėje programos

BU ‘^(4 ■‘-’rf #■

1 Ml

pakelėje buvusią sunkežimių žines, o šiaip lietuviskasis ben- 
svėrimo stotį. Reikia sustoti. Ei
lių eilės. Sunkvežimiai, prartio-

i gautojų “kemperiai”, keleivių 
automobiliai tikrinami, klausia 
ką veži? Ar turi vaisių'ir dar- 

’ žovių?”, klausia kontrolierius. 
į Atsakiau, jog neturiu- Netikri- 
1 no bagažinės, pamojo ranka — • 
Į “važiuok”. Tik gerą kelio tarpą 

pavažiavęs atsiminiau, jog Sau
salito mieste sūnaus kieme pa- 
siskyniau slyvų ir jas vežuosi. 
Bet, kaip automatiškai tas pa
klausė, ką vežu, taip automatiš
kai nepagalvojęs atsakiau, jog 
vaisių ir daržovių neturiu.

Yra ir išimtis, kai iš draudžia-

dradarbiavimas vyksta šeimų 
sueigose, pasisvečiavimose. Los 
Angeles lietuviai turi savo nuo
latinę, sakyčiau, savaitinę, susi
tikimo vietą — Šv. Kazimiero
parapiją. San Francisco lietu
viai nei savos salės, nei savos 
bažnyčios neturi-

Po vasaros atostogų, kiek gir
dėjau, posėdžiavo Liet, bendruo
menės apylinkės valdyba, svars
tydama žiemos veiklos planus. 
Veikia jau nemažai metų tauti
nių šokių mėgėjai — “Vakarų 
vaikai”. Jie tautinius šokius pa
šokti kviečiami į lietuvių paren
gimus, dalyvauja šokių šventėse

J. KLAUSEIKIS ■

IŠ SAN FRANCISCO IR APYLINKIŲ
DĖL PLĖŠIMŲ IR ŽUDYNIŲ MAŽĖJA TURISTŲ

San Francisco nuo seno gar- nigų neatėmė, oriik badė, kaip 
..J.— - manoma, “malonumui”, neš kai 

Nepjaprastai graži gamta,! vienas su peilių -darbavosi, kiti

nuolė išėjo sportuoti, apibėgti 
apie parką, bet ją pačiupo vy
ras, nusitempė į krūmokšnius ir 
išprievartavo.

Paminėjau čia keletą prieš pa
dorią visuomenę nukreiptų vei.-

žoves išvežti, bet reikia turėti 
pažymėjimą, kurioje krautuvėje 
pirkai, o ne pats karantino zo
noje pasiskynei. Nelegaliai veža- 

« mi vaisiai ar daržovės atimami 
J ir naikinami.

Vienų aiškinama, jog nuodai 
. , “malathion”, kurie purkščiami 
* -musėm naikinti, žmonėm esą ne- 
“ pavojingi, tačiau yra aiškinimų 

priešingų, jau esama ir iškeltų 
bylų, eškant atlyginimo už svei
katos sužalojimą musėms naikin
ti skirtais nuodais.

Tų .nuodų pakęnkta ne tik

dažnai šoka ir svetimtaučių ar- , 
ba tarptautiniuose renginiuose. 
Tad kojas miklinti reikia nuo
lat, ypač, kad šokėjų sudėtis kei
čiasi — vieni išvyksta, kiti at
vyksta. Tad šokėjai ir menkutes 
atostogas teturėjo.

Lietuviai čia pajuto irgi tos 
“Proposition 13” reikšmę gyve
nime. Ją nubalsavus, mokesčius 
sumažinus, viešosios mokyklos 
nebeleidžia . kultūriniams būre
liams savai veiklai naudotis mo
kyklos patalpomis, o jei leidžia 
— aukšto "mokesčio reikalauja.

ksmų, tačiau kultūrinis gyveni-Į žmonėm,, bet ir jų turtui, ypač: Tautinių šokių šokėjai per mėtųsus turistus patraukiantis mies- 
dalyjel tas. :
akom- puikūs istoriniai pastatai, gražią ■ gaujos nariai automobilyje bū-dr. V. Plioplys atnešė į autobu-Y solistė Eglė Rūkštelytė, :

ii jiv. ---- : ^panuojant s. Stikliutęi, padaina- vaizdą sudarą tiltai traukia tu- darni džiaugsmingai rėkdavo ir
vo Budriūno’ harmonizuotą liau- risto akį, gi turistų .patogumui ir juokėsi,’; 
dies dainą Kas bernelio sumįsly-j pramogai įrengti ’geri vlešbū- {

■ čiai, restoranai, naktiniai klubai;į vatus asmenys kėlia balsą, kal- 
>; ir kitokios turistų aptarnavimo yna policijos vadovybę, kad taip 

miestą kriminalistais apleido.

šą .dėžę alaus, kad kelyje pasi 
vaišintume. Autobuse • dainc's, 
klegesys lydėjo ligi namų.

Bilieto kaina 5 dol. .Grįžome 
9 vai.' -vakaro'. Pakely buvo iš- 
l'aipint ičicėriškiai, brightonpar- 
^iečiai ir Marquette Parke bai
gėsi kelionė. : ■.
'^Dėkojome valdyboms ir Rock- 
itordo ’ šeimininkams už šaunias 
Įeišes ir-retai patirtą hucširdu- 
iha. K. Paulius

, U TRUMPOS ŽINUTĖS
: A ' f > .į

f ® Rockfordo apylinkė buvo 
sušaukusi metinį visuotinį narių 

.talpose š.m. balandžio-26 dieną, 
susirinkimą Lietuvių klubo pa- 
Žerrinko valdybą, išsirinko nau
ją pirmininką — Rutkauską.
f. Naujai išrinkta-perrinkta val
dyba nedelsiant ėmėsi organi
zuoti pikniką, kuris įvyko rug
sėjo mėnesį. Pikniko aprašymas 
yra pateiktas atskiru repo'rtažu.

■' e Chicagos apygardos valdy
ba nesnaudžia — surengė tikrai 
škunų pikniką Vyčių salėje š.m. 
rugsėjo mėn. 13 d. Nežiūrint 
Velnio tuzino datos, piknikas 
pasisekė šimtaprocentiniai. Da
lyvavo pilna salė svečių, veikė 
litgąįVps bufetas, laimės šuli- 
riysį šeimininkės pateikė gero 
spįonitf pietus ir orkestras pui
kiai grojo: nei trankius., nei per 
modernius šokius, tad šokėjų

ta> Gailevičiaus.— Verkė mer
gelė, . Kačanausko — Tu graži, 
Mano gimtinė ir Sielvartas, oj 
Gruodžio — Visur tyla. Susi-

} h*

t Biznierių brgėmzacijdš. ir pri

įstaigos- ,.į v. . miestą kriminalistais apleido.
Paskutinių keliųų^tų štąįis^;: ^ojicijos .yir^inijikąi aiškinasi, jog 

rinkusius Eglė sužavėjo ir jie rojanįi; jOg tųjsS^mažęjąt 'miestas.te.turi.įtoąžąi poliiyjos, o 
jos nepaleido. Nenustojant plo-. yįena priežasčįų^^^fe^^l'daųgiau’paLšamŠyti nėraįpinigų. 
jimams, Eglė dar padainavo j sįautėjimas i|adsį^';^^tį'ųP«ięš; trejetu bnetų Kalffdrhijo^ 
Gruodžio — Aguonėlės ir šim- nesaugĮu> Apiplė^ną^^ųžū^y-Į^yy^itojai'pakėlė vadinamąją;.1, 
kaus — Kur bakūžė samanota, ar sužeidimai beveik': kasdiė- j'į^kilhoamojo turto taksų rėvo-'

Pirm. Ap. Skopas padėkojo njnjs ir kasnaktinš reiškinys. O , liuciją nubalsavo ‘,‘Prbpostion 
kun. Rutkauskui už pamaldas vjsos įos nemato iicus'"naujienos 13”, pagal kurią sumažintimo. 
ir; gražų pamokslą, Pleškiui už-j per spau<ją ;r yų perduodamos kesčiai ir suvaržytas jų pakeli-. 
no=l-o;h cnlictpi Rnkštelvtei ir i----- A---------- y / į T ųiaš. Dabar -'dau^.miėstų ptide-

14 d., kąi čia ,dą pajusti mokestinių Įplaukų’ 
_______ UTsumažėjimą,/turi, mažinti^ įvai-- 

pasisvfeai^nįt^/ lai- j rius viešuosius piliečiams Ę>atar- 
kraščių pirmieji puslapiai /“puo-i navimus. s/UV ' ? ; ’

X- • 1____ 3 J.,' 4-____

jimams, Eglė dar padaina\c!. siautėjimas

Pirm. Ap. Skopas padėkojo

paskaitą, solistei Rūkš lėlytei ir 
S. Stikliutęi už meninės progra
mos atlikimą, o garbingiems 
dalyviams — tarybo's pirm, 
kpt. Juškevičiui su žmona, apy
gardos pirm. inž. Dubauskui,. 
Brighton Parko apyl. pirm. Po
ciui su žmona, Melrose Parko 
ponams Repšiams, Tautkams, 
Cicero ALTo pirm. dr. Atkočiū-. 
nui, šaulių pirm. J. Mikuliui, 
poliams Kačinskams ir visiems 
susirinkusiems. '

Meninės programos atlikėjos 
ir labai daug ponių dalyvavo 
pasipuošusios tautiniais rūbais. 
Pagarba joms.

Susirinkusieji prie Irenos 
Pranskevičienės ir kitų ponių 
paruoštų užkandžių dar ilgai 
vaišinosi ir dalino'si dienos įspū; 
džiais.

Cicero šaulių metinis paren-

po visą Ameriką.
-Štai-ir rugsėjo 

atvažiavau poros 
togoms ar ]

< i

savaičių a tos-
• ■ ' ‘ Ą > .

sėsi” žinia, kad du turistai/ nak
tį beeidami į viešbutį, buvo už
pulti. Vienas jų dvidešimčia pei
li-; dūriais nužudytas, o jo drau
gas išliko gyvas ir nuvežtas į. li
goninę. Jisai ligoninėje būdamas 
pasakęs, kai tik pasveiksiąs, tuoj, 
važiuosiąs iš to nesaugaus mies-į 
to Į Seatie, Was., iš kur su drau-j 
gu buvo atvykę atostogas pra-i 
leisti.
.Tą minimą atvejų užpuolikai 

nbuvo plėšikai, iš nužudytojo ir 
iš sužeistojo jokių .daiktų, ar pi-.

Šaulių namuose. •
S. Paulauskas

13”, pagal kurią sumažintu mo.

maš. Dabar 'daug, miėstų prade.

Ne tik San Francisco miestas 
n epą j ėgia; su kriminalistais, susi
tvarkyti, bet 'nusikaltimų apstui 
i£’ kituose miestuose. Štai “The, 
Berkeley • Gazette” • tūri Jaikraš-’ 
tyje kasdieninį skyrių- —“Police 
Log”, i ■< kuriame skelbiami - per- 
parą nė’ketvirčio- milijono gy
ventuoju .■ neturinčiame . mieste 
įyyktisžąĮi' 'nusikalamai, ■' kartąįs 
net dešimtimis. Vyrauja įšilau-, 
žrmai, automobilių vagystės ir 
gatvėse asmenų užpuolimai.
• Rugsėjo 20-d. tebebuvo spau
dos naujiena, jog Oaklande, kai
myniniame San -Francisco mies
te; anksti-rytą (apie 6 vąl.).s.vįe-

mas nesustadomasi eina, daugy? j automobilių dažams, ir ypač 
bė čia meno parodų, operos spe- nuostolių turi miestelių automo- 
ktaklijai, kartais: net koncertų bilių pardavėjai, kurių automo- 
gausybė. Visų-neįmanoma aplan. biliai pardavimui laikomi aikštė- 
kyti+ar. aprašyti.' ■ ‘ ?/,; .' į

KALIFORNIJOS KOVA
ŠU MUSELE

X Sunkią-’kovą. Kalifornija veda.
.prieš augmenijos naikintoją mu-'
'^■“Medfly* .arba
nean

se, įeinančiose j musių naikinimo
,i zoną. ,
'■ Kai “iš dangaus” nuodai pur- 
/ kščiami, tai jų visur užkrinta.

Iki rugsėjo 20 dienos, kaip spau
doje rašoma, jau esančios iškel- 

;Mediterrą-J tos 733 bylos prieš nuodų purš- 
angliškai vadinamą. Šį > kėją, prieš Kalifornijos valsty- 

įjarazitė. atspari, kaip ir žmonės bę, Ieškoma daugiau kaip 10 mi- 
;-krimin«lištai; nesiduoda išnai-j lijonų dolerių.nuostolių. Valsty- 
'kinama. Valstybė jau milijonines bės pareigūnai tikisi apsiginti 
sumas išleido kovai su muse. Iš -, ypatingos nelaimės - įstatymu, 
^lėktuvų,; arba helikopterių, pur-. kurs numato,' Jog didelėse gam- 
kščįami į žalumynus, į augmeni. 
ją nuodai, kurių kliūva ir mies-

’tęlių sodyboms, krinta ant auto-..| stybė dėl-, nuostolių neatsakinga, 
mobilių ir;'ant kitokio - žmonių'} Ji tik nelaimėse gali pagelbėti 
turto. Daugybė darbininkų į šią I nuo mokesčių atleisdamą arba 
kovą įtraukta, dirbą-, naktimis,’ pigias paskolas duodama. Kitaip 
daug išmokama viršvalandžių;' sakant, bylą .iškelti nėra sunku, 
pakelėse vienur kitur Įtaisytos bet ją laimėti nevisada lengva, 
keleivių (bagažo tikrinimo sto
tys — karantinas, kad iš tų ra
jonų, kur musė rasta, vaisiai ir 
daržovės' nebūtu pervežami į A . - -tuos rajonus, kur muselė dar ne-, 
ątsikrido. '''į

Rugpjūčio pabaigoje iš Saiį.
Francisco į Los. Angeles važiuo* 
damas ir aš perėjau, per toki^ 
kontrolę. Livermore miestą pra1- 
važiavus pakelyje išstatytos nau/ 
jos įspėjimo iškabos — “Pasi? 
ruošk sustptr’. Greitkelis naujo-, 
mis geltonomis linijomis atžymėt . 
-tas visus ąųtoriįųbįliųsų išvaroj į

tinėse i.ar kitokiose žmogaus ne
kontroliuojamose nelaimėse val-

o kartais bylininkai nė bylos pa
baigos nesulaukia, jų vieną ar 
kitą pašaukia (Aukščiausias teisė, 
jas pas save. ,

.IŠ LIETUVIŠKOJO 
"' GYVENIMO

eilę naudosi mokyklų salėmis, 
dabar liko lyg vaikai pamestinu
kai. Tai bankelio salėje, tai lat
vių salėje, tai universiteto au
ditorijoje, kur vietos gavę, repe- 
tU<?ja- ; ■ J " į

Rugsėjo 16 d. buvo malonumo 
pavėžinti kai katrą šokėją, fėpe- 
ticijon, Kalifornijos universite
to S. F. medicinos auditorijon. 
Suvažiavo iš Fremont, Berkeley, 
Burlingame, Palo ,ir kt. šešiolika- 
asmenų — šokėjų- ir jų vadovų. 
Per dvi valandas stebėjau, kaip 
su malonumu mokomąši tauti
nių šokių. Tai puikus jaunų Vy
rų ir merginų susitelkirhas. Šo
kėjams vadovauja, juos moko, 
D. janutienė, akordionistas R. 
Pažemėnas. =:

Vien šokti neužtenka. Jauni- 
mas~.nori ir dainuoti. Susidarė 
lyg ir mažas chorelis, rugsėjo-21 
d. jie suvažiavo į Burlingame, 

’ Pažemėnų namuose repeticijai.
Gero vėjo šokėjams ir daininin
kams.

Naujienų administracija turi 
daug gražių ir nebrangių kny- 

>gų, kurias galima tik už kelis
San Francisco ir apylinkių lie- dolerius Įsigytu Knyga yra ge

tu viai labai išsisklaidę. Per me- riausias žmogaus draugas, tad 
tus keletą kartų suvažiuoja į ir Tamsta įsigyk bent keletą to- 
tautines šventes, balius ir gegu- kių draugu. ?-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• ' LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir imokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, 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. Šfleikio. V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-

| tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimit 
X bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.
ft T7*TT^*MYYX za v. i l x * zi * ■ u-. « *

buvo daug ir visi svečiai malo- girnas įvyks spalio mėn. 3 dieną

K
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D, KUHLSANj BA, ReglrtmotM v»t<Hnlnki* 
TeL 476-2206

MARIJA NOREIKIENE

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MAISTAS IS EUROPOS SANDĖLIU

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, BL 60629 * TeL 925-2737

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

* icrisrLNGAi išpildomi receptai • rannie may sal
dumynai • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

&1U11

50 metų studijavęs, kaip
1 r * Ą. & ė-

IŠ PRAEIT
ATEINA LIETUVA,

IK ŪKANŲ f

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

> ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 325. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

; • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly-
; tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
į gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcrtarplo buities lite

ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 32.

• LIET U V IšK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašansko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitervardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• K4 LAUMES LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 33.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jalinsko 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-

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p<l. knygoje yri 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygo* gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE 10608. Užsakant paštu, pridėti doUr( perduttmo Ulaldama.
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net .svarstomi lietuvį gabumai, kaip padėti
ir politiniai Lenkijai ątgauti pilną W
pasitenkinu vien maldos už Lenkiją paskelbimu ketu 
viškose parapijose. Vėliau, kada Amerikos lenkai sukruto 
rinkti maistą įr vaistus Solidarumo naudai, arba buvo 
suruošę per televizijos telethoną plačią piniginę rinklia
vą, Lietuvių Bendruomenė šiuose parengimuose visai ne
dalyvavo. Paskutiniuoju laiku, spaudos pranešimu, vėl 
LB atnaujino ryšius su Amerikos lenkų kongresu ir net 
tarėsi dėl lietuvių katalikų teisių Seinų katedroje.

Ryšium su LB daromais žygiais, buvo pasirodęs Drau
ge J. šoliūno vedamasis, kuriame jau aiškiai pasisakytą: 
“kenčiančiai Lietuvai kaimyninis MSpUdąi’umas” taps ge
riausiu draugu prieš okupantą’’, ir toliau: “mūsų nuo
širdus įr draugiškas bendradarbįavimąs su Lenkija įr jos 
išeivija yra būtinas” (Draugas, 1981.V1I.29).

Užimta LB pozicija nerado didesnio pritarimo liku
sioje lietuviškoje spaudoje ir mūsų v^smuose, nes prisi
laiko santūrumo ir gan skeptiškai iiūri Į Solidarume 
galimumus laimėti savo kovą. Dauguma vakariau Pū
tikų ar žinovų, sekdami Lenkijos įvykius, pramato gan 
pesimistinius rezultatus, nes Maskva jau du .sykiu buvo 
pasirengusi invazijai, bet ją sulaikė gan sunkios sankci-

i

Lįivai pajūryje Jonas Tričys

kurią čia ištisai perduodu. Fil
mo premjeros, čia Los Angeles, 
rengimu rūpinosi Tautinės S- 
gos Los Angeles skyrius, kurio

•VI. BAK.<-NĄS -PASTABOS JŠ TOLO
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Lietuvių požiūris Lenkijos įvykių atžvilgiu
Sunku šia tema pasisakyti dėl dviejų priežasčių. 

Viena, kad Lenkijos įvykiai rieda dideliu greičiu ir kei
čia savo kryptį, tad negalima tiksliai pramatyti galutinų 
rezultatų. Pagal paskutinius pranešimus, kalbama apie 
galimą karinį perversmą Lenkijoje, kuris tupėtų pakeisti 
subankrutavusį komunistini režimą ir drauge pašalinti, 
įsiviešpatavusį ūkinį pakrikimą. -Vėl kalbama apie gali
mumą sudaryti Nacionalinį komitetą, sudarytą lygiomis 
teisėmis iš komunistų partijos, Solidarumo federacijos ir 
Lenkijos Bažnyčios atstovų, tikslu išgelbėtą Lenkiją nuo 
artėjančios ūkinės katastrofos.

Taip beieškant sprandimų, Maskva įteikė Varšuvos 
vyriausybei griežtą ultimatumą, reikalaudama sudrausti 
Solidarumo federacijos antisovietinę veiklą ir ginti socia
lizmą nuo gresiančios kontrrevoliųcijos. Kiek vėliau' 
Maskva pagrasino nutraukti naftos, dujų ir žaliavų pri
statymą Lenkijai, jei artimiausiu laiku Varšuvos vyriau-1 
sybė nesistvers griežtų priemonių prieš Solidarumo są
jūdį. Sovietij grasinimai ir tam tikrų lenkų sluoksnių 
ieškojimai sprendimų vyksta Solidarumo federacijos kon
greso antros sesijos suvažiovimo išvakarėse, kurioje tu
rėtų galutinai .paaiškėti lenkų darbininkijos nusistatymai 
artėjančiai konfrontacijai su Maskva ir Varšuvos vy
riausybe.

Dėl šių neaiškumų, ir diena iš .dienos besikeičiančių 
situacijų Lenkijoje, sunku nustatyti .tvirtą politinę ar 
idėjinę atramą, kuria remiantis galima būtų svarstyti 
lietuvių nusistatymą Lenkijos įvykių atžvilgiu.

Antra vertus, negalima kalbėti apie kažkokį bendrą 
visų lietuvių nusistatymą Lenkijos įvykių atžvilgiu, nes 
visuomet tautoje buvo ir bus skirtingos pažiūros, neretai 
viena kitai prieštaringos, kas jau yrą pasireiškę tuo klau
simu lietuvių visuomenėje ir spaudoje.

Iki šiol, ALTas savo dalyvavimu Amerikos lenkų 
kongreso pernai Chicagoje surengtoje demonstracijoje, 
parėmė Lenkijos darbininkijos reikalavimą įsteigti savo 
nepriklausomas unijas, bet be jokių tolimesnių Įsiparei
gojimų.

PLB ir JAV LB tuo klausimu nuėjo toliau, užmezgę 
asmeninius ryšius su Amerikos lenkų kongresu. Buvo

jos, kurias pritaikintų Vakarų demokratijos ir lenkų tau
tos fanatiškas pasipriešinimas smurtui. Tačiau kraštu
tiniu atveju, kai Maskva bus pastatyta prieš dilemą: arba 
netekti Lenkijos ir tuo pačiu visos Rytų Europos, arba 
pakelti vakariečių sankcijas, apsispręstų už invaziją. 
Taip galvoja vakariečių politikų .ir žinovų dauguma, pana
šiai yra apsisprendusi lietuviškos išeivijos didžiuma ir. 
matomai, mūsų veiksniai.

Tuomi paaiškinamas mūsų veiksnių santūrumas, nes 
politikoje negalima vadovautis sentimentais ar iliuzijo
mis, rišti savo tautos likimą su realybe nesiskaitančiais 
lenkų sąjūdžiais. Bent pradžioje Solidarumo sąjūdis tu
rėjo realiai numatytą tikslą — iškovoti demokratines 
laisves socialistinės santvarkos rėmuose, kurias pasiekęs,, 
įžengė į rizikingą konfrontaciją su Varšuvos vyriausybe,' 
kompartija ir pačia Maskvą, kas gali -liūdnai pasibaigti.

• Nemažiau mums svarbu žinoti, kaip Į Lenkijos įvy- 
laųs reaguoja okupuotos Lietuvos lietuviai. Ypačiai Įsi
dėmėtina, kas paskutiniuose LKB Kronikos numeriuose 
nė vienu žodžiu neužsiminta apie Lenkijos įvykius ir 
bendrai nepasisakyta apie Ijetųvių-lenkų santykius. Ma
tomai, tai -buvo padaryta sąmoningai, nes pasisakius J. 
Šoliūno posakiais, užtrauktų ant savo galvų Maskvos ir 
vietos komunistų didžiausią neapykantą ir persekioji
mus, apkaltintų kaip Lenkijos kontrrevoliucionierių 
bendrininkus ir pritaikintų masines represijas prieš ka
talikus.

Tačiau fuo klausimu pasisakė pogrindžio “Aušra” 
18-ojo numerio rašinyje “Lietuviai ir lenkai”. Ilgame 
straipsnyje nė vienu žodžiu neužsimenant apie dabarti
nius Lenkijos įvykius ir Solidarumo sąjūdį, lietuvių - 
lenkų problema yra svarstoma nuo pat. Gedimino laikų, 
prisimenant visas nelaimingas unijas, plačiau sustojama 
prie karo meto ir pokariniais laikais susidariusių tarp 
lietuvių ir lenkų sąlygų. Į galą statomas klausimas: 
“Kokios pozicijos dabar ir ateityje laikytis mums lenkų 
atžvilgiu? ... Neskubėkime i šį klausimą atsakyti nepa
galvojus. . . Mes turime bendrauti su lenkais. Turim už
miršti visas priežastis, kada nors kėlusias neapykantą. 
Bet Liublino unija turi būti palaidota visiems laikams!”

Kaip matome, “Aušra” irgi neskuba “nepagalvojus” 
mestis į lenkų glėbį ir stato kategorišką sąlygą apie Liub
lino unijos atsisakymą. Bet ar lenkai yra atsisakę nuo

PREZIDENTO A.

. Rugsėjo mėn. 20 d- Los An
geles ŠY. Kazimiero parapijos 
salėje buvo pirmą kartą plačia
jai lietuvių publikai Los Ange
les pademonstruotas Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos iš
leistas, filmų specialisto Pau
liaus Jasiukonio techniškai sut
varkytas filmas pavadinimu 
'‘Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos filmu*’. Erdvi Los An
geles lietuviškosios parapijos sa
lė buvo perpildyta žiūrovais, prit 
rūko vietų netik sėdėti,' bet ir 
stovėti, nežiūrint, kad buvo ima
ma mokestis (labai mažas, vos 
po 2. dol.) už įžangą. ,

To filmo,.iškeidimu susirūpi
no buvusioji Tautinės S-gos cen
tro valdyba, pareigose išbuvusi

SMETONOS FILMAS

dvi ' Jiąd.enc:j.ąs, taigi 4 rji. su 
įąs pięminįnku inz. A- Maceika. 
Surinkti senu filmų likučius, pa-
•-ųųšti tekstu, peržiūrėti, taisyti 
— už^ųė daug laiko. Paskui —' 
reikėjo techniškam filmo apipa-' 
vįdalinįmui-sutvarkymui. gali-; 
ųią sakyti, ' restauravimui, ne- 
•Tngž.ąi pinigo — sakoma apie. 
’.0.000. — (dešimt tūkstančių), 
dolerių. Bet galiausiai visi sun
kumai buvo nugalėta ir, kaip j 
ir murėjau, rugsėjo 20 d- bu-J 
vo to filmo “premjera”. Tiesa, 
filmas, nors dar ir nevisai už
baigtas, buvo anksčiau parody
tas Tautinės S-gos seimo atsto
vams Detroite. Daugiau žinių 
apie filmą patiekė inž. A. Mažei
ka filmo pristatymo kalboje.

.unijiniu planų ir nuo buvusios Rzeczpospolitos atstaty
mo? Apie tai nemažai buvo jau rašyta lietuvių spaudoje, 
bet šioje vietoje duosime vieną įdomų pasikalbėjimą su 
Suvalkų krašto lietuviais, įvykusio'šios vasaros pradžioje 
su atvykusiu turistu iš Amerikos.

Seinų lietuvių įsitikinimu, dabar lenkų tautoje atgy-' 
ja lenkiško nacionalizmo dvasia, kuriai, jei būtų lemta lai- 
.mėti, lietuviai iš pat pirmųjų dienų netektų savo turi
mų mokyklų, draugijų, chorų ir spaudos. Seinų krašto 
lietuviai nėra nei komunistai nei prokomunistai, bet ne
numato savo .likimo pagerėjimo laimėjus lenkų nacio
nalistams. pasikarto ja Nepriklausomybės metu liūdna 
tragediją, kuomet nuo lenkų imperializmo užmačių pa
grobti visą likusią Lietuvą ir lietuvybės sunaikinimo te
ko atsiremti į komunistinės Rusijos pagalbą.

Tai reikia turėti omenyje svarstant bendrą lietu
vių nusistatymą Lenkijos Įvykių atžvilgiu. Nedaryti jo- 
Wų žygių gerai nepergalvojus susidarančią Lenkijos pa
dėtį, neužmiršti istorinių skaudžių pamokų, nes teks jas 
iš naujo pakartoti. Ir, svarbiausia, mūsų veiksnių pa
reiškimuose ir spaudoje nedaryti jokių neapgalvotų iš
sišokimų, kurie gali pakenkti jnūsų likusiems broliams 
ir seserims pavergtoje tėvynėje.

pirmininkė Rūta Šakienė, pas
veikinusi labai gausią publiką, 
pakvietė buv. Tautinės S-gos pir 
mininką inž. A. Mažeiką duoti 
daugiau informacijos apie filmą.

Inž. A. Mažeikos kalba:”
Mieli Los Angeles lietuviai, tu

riu malonią pareigą Jums pris
tatyti Lietuvos Prezidento An
tano Smetonos filmą.

Filmas, kurį šiandieną maty
site, susideda iš filmuotų filmų 
dar .Nepriįdausomoj.e Lietuvoje, 
o vėlesnės filmos jau filmuotos 
čia Amerikoje — New- Yorke, 
Čikagoje ir Cleveląnde.

.Lietuvoje fimuotas filmas pa
rūpino Povilas Jąsiukonis. o jas 
filmavo Jonas K. Milius. Čia 
Amerikoje darytas filrn.as gavo- 
jn.e iš čikagi.ecio,j?tano Kašiubcs 
A. L: T. S-gos Cicero skyriaus; 
pirmininko. Šias filmas filmavo 
New-Yorke dr. Bladas Vencius, 
kuriąs iš jo nupirko dr. Vaclo
vas Paprockąs. Kiek vėliau pa
prašė “Praną Kašįubą šį filmą at
naujinti. Dr. Vaclovui Paproc- 
kui netikėtai mirus, jo žmona 
Birutė Pąprockienė, paprašyta 
Prano Kašiubos, šį filmą pado- 
padovąnojo Tautinei Sąjungai, 
velande darytas filmas filmavo 
Kazys Karpius ir Jonas Dundu- 
rąs. Šias filmas Kazys Karpius 
paovanojo Tautinei Sąjungai- 
•Nuotraukos panaudotos filmoje 
montažui-yra paskolintos iš-po
nios Birutės Smetonienės.

Mintis, iš esamų .atskirų fil
mų padaryti vieną Lietuvos Pre- 
ridento Antano Smetonos filmą 
yra senoka, tačiau dėl kitų dar
bų užsiangažavimo nebuvo įgi- 
vendinta.

(Bus daugiau)

.— Izraelio' politikai labai pasi
piktino Didžiąja .Britanija, kad 
ji pasiūlė pastatyti Saudi Ara
bijai didelius radarinius lėk
tuvus.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI 
(Tęsinvsl

LSDP, 1896 metais Įrašydanąa į savo progra
mą demokratinės Lietuvos-resjpuhlikos postulatą, 
jį laikė tolimesnei ateičiai skirianąu uždaviniu, 
įvykiai Rusijoje brendo greičiau, kaip buvo ma
noma. Pirmaisiais XX šimtmečio metais vis daž- 
nėję studentų “buntai” ir darbininkų streikai lei- 
jdo tikėtis, kati monarchinė Rusija artėja prie galo. 
Jei partijos pirmojo dešimtmečio vešioje jos poli
tinė kova buvo savo esnię gynimosi .kova nuo gu
lusio režimo, tai dabar ji turėjo virsti puolimu, 
virto šūkiu griauti caro valdžią ir-kurti savą vals
tybę. Partijai darėsi būtina spręsti jpioiitinis klau
simas konkrečiai ir nustatyti siekiamos politinės 
asntvarkos bent pagrindinius griaučius. 1905 me
tais LSDP paskelbė kraštui savo ‘‘manifestą” ir 
jame jau smulkiai dėstė, kaip tuiį susitvarkyti 
išsilaisvinusi Lietuva. Ji pirmoji -.buvo tai pada
riusi, nes mūsų demokratai, kad .ir socialdemo
kratų veikiami, vis dar nemokėjo mintyje atsi- 
nlJšip i nuo carinės Rusijos, o mūsų klerikalinė 
srovė teb.'ic. ’cojo sau užuovėjęs ,ųž “ciesoriaus” 
sosto.

Dorbo sėkm igumas skyrė partijai gal sun

kiausią jos uždavinį — sukurti masinį Lietuvoje 
sąjūdį, nustatyti jam gaires, jo centre .subūrus 
organizuotą ir savo klasinių interesų sąmoningą 
darbininkiją. Mūsų klerikalinė srovė dvasininku 
asmenyje turėjo iš sęno paveldėtą tribūną bažlįy- i 
čioje, iš kurios galėjo nevaržoma pulti ir savo * 
priešus, tik neliesdama esamos politinės padėties. 
Socialistas su jo skelbiamomis idėjomis dažnam - 
net darbininkui buvo mistiška asmenybė, vis daž
niau per pamokslus minima ir apkariama vis sod
resniais epitetais. Darbą plečiant visame krašte, - 
reikėjo duoti save pažinti tokius, kokie buvome, 4 
dar neturint galimybės pasirodyti viešai, nes caro ‘ 
žandarmerijos budrumas vis didėjo. Tokiose sa-' 
lygose tebuvo beveik vienintelė priemonė pra
šnekti į plačiąją visuomenę, tai spausdintas žo-. 
dis. įr tik po kelerių metų, prasidėjus Rusijoje 
revoliucijai, partijos žmonės išėjo viešumon airi 
“pamokslais” Lietuvos bažnytkaimių prekyvietė-} 

.se, laimėdami gyvą klausytųjų -ųisidomėjimą. i

Partijos spauda

Iš praeities paveldėta kuklus partinės spau- '• 
dos palikimas. Neperiodiškai ėjo dviem kalbomis 
partijos laikraštis “Aidas” (lenkų kalba “Echo”), 
ir tas pats hektografu spausdinamas. Broš-iūrų 
skaičius neviršijo dešimties. Reikėjo susirūpinti ’ 
partinės literatūros paruosimu. 1901 metų vasarą 
partijos centro komitetas nutarė leisti “Darbinin
kų Balsą”, suprantama, Mažojoje Lietuvoje. Pra

dėta ruošti laikraščiui medžiaga ir sutarta su 
dr. J. Bągdomų tuomet redagavusiu “Varpą” ir 
gyvenusiu Tikėję, kąd jis atliktų techninį reda- 
gąvimo dąri>ą. Visa laikraščio medžiaga turėjo 
įlūti jam pristatytą jr laįkraštin dedama be jokių 
pakeitimų, o dr. J. Bagdonas teprižiūrėtų laik
raščio spausdinimą. J. Bagdonas mielai sutiko 

ar jamutiflįs “Darbininkų Balso” nu
meris pasirodė 1901 metų gale. Visa jam medžia
ga buvo paruošta Vilniuje, ir mudu sp V. Siru- 
tavičiųnu buvome pirmieji jos “rašeivos”.

Jąū 1902 metų ketvirtame “D.B.” numeryje 
jame skelbiamų brošiūrų skaičius padidėjo iki 
dvidešimt. 1904 metų gale jų buvo arti kęturias- 
cįešįmt. Brošiūrų turinys atitiko partijos sau skir
tuosius uždavinius. Didžioji jų dalis aiškino ka
pitalistinės visuomenės struktūrą, vargingą dir
bančiųjų -bųklę, kęvos būtinumą jai gerinti ir 
vaizdavo darbįnįnky padėtį Lietuvoje. Jų kiek 
mažiąu buvo skiriama p,olitinės kovos uždavi
niams. Dalis bręšiųrų lietė ir mūsų socialinius 
santykius. Dr. St. Matulaičio “Parmazonas arba 
baisumas Dievo rūstybės”, jo paties ir išleistas, 
pirmą kartą kliudė mūsų kunigus už jų vis aštrė- 
jusį socialistinio Lietuvos sąjūdžio puolimą. Ne
išleista nei vienos “bedieviškos knygelės.

Vis gyvėjusi politinių įvykių raida paskatino 
partiją panaudoti spartesnį į juos reagavimo bū
dą — atsišaukimus. Atsišaukimais buvo ir anks
čiau naudojamasi, bet dažniausiai vietos reika-
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lams. Išimtį sudarė tradiciniai leisti nuo 1894 me
tų atsišaukimai Gegužės Pirmosios proga, ku
riuose pastoviai būdavo minimi ir politiniai’ par
tijos siekimai. Artėjant prie 1905 metų, -keitėsi 
atsišaukimų paskirtis ir jų turinys. Ne tik par
tijos centro komiteto, bet ir vietinių partijos or- 
gąnizącijų skelbtieji atsišaukimai įgavo bendrą 
ir į visą kraštą kalbanti turinį. Jais Buvo-reaguo
jamą į tvįs¥S įsvąrbęspįųs ijpQ^.tmius .Įvykius, — 
centro lapeliai buvo spauądįnami jau dešimtimis 
tūkstančių ir sklido po visą Lietuvą. “D. B.” re
dakcija, stropiai registravusi paskelbtuosius at
sišaukimus, bet ne visus juos gaudama, 1904 me
tais priskaitė jų 17, .o 1905 metais jau 141. Pažy
mėtina vietos organizacijų gyva iniciatyva. Tąis 
metais Rygos heteuvių socialdemokratų- organi- 
ąjUŪj9s J^vo palei^i ^ atsišaukimai, y^niaus 37, 
Panevėžio 22, Suvalkijos 8, Šiaulių 4, Kupiškio -3, 
Kauno 2, Anykščių 1, partijos centro komiteto 13; 
likusiųjų vieta nepažymėta. Iš tikrųjų, atsišauki
mų būta daug daugiau. Kai kurie partijos centro 
atsišaukimai buvo spausdinami po 50 tūkstančių.

(Bus daugiau)■ * ■

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS'*

4 — Naujienas, (Uujo., Rl .^il. Aloiiaay, Sepl.



Aui politikos laktų (Grafika)Prof. AD. VARNASVALANDOS: S—9 (Urbo dieaomU i*

TeL: 562-1727 arte 562-27»

TO VAI1. V. DARGLS 
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS 

We*»ehaatM Camnvrity Klinikas 
Modidnoo direktorių

Lietuviy Žagarės klubo poatostogi-* 
nis narių susirinkimas Įvyks sekma
dienį, rugsėjo 27 d., 1 vai. popiet, 
Anelės Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. į 
Bus ir vaišės. !

VAKARŲ VĖJAI

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

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

■.... '“''"'""“"'"'"'lllllMlWimWllM^

SUSIRINKIMU

BACKNANGE MIRĖ EDUARDAS EMERIS į

Po 3 savaičių sų viršum Umeris u 
iškeliavo į amžinybę.

Backnange yra maža lietuvis-11 
ka parapijėlė. Lankytojų skai- | 
čius smarkiai sumažėjo, nes per ' 

.. paskutinius penkis metus šeši 
tautiečiai, kilę iš Lietuvos, iške
liavo į amžinybę. (Jurgis Mile
ris, Anna Stanaitienė, gim. Mile- . 
*vtė, Al. Gyrė, A- Dytšmonienė, 
Emma Jurkutaiuenė-ponios Al- 
ros Milerienės, gim. Jurkutai- 
■ytė. mamytė ir dabar Eduar-

’ las Umeris).
Pulzko liūdinčius: žmoną, dvi 

kikras. du sūnus, žentus, mar
kias, anūkus ir anūkes bei kitas 
•įminės.

Visiems reiškiu mano nuošir- 
! ųžiausią užuojautą ir su visais 
kartu liūdžiu. Ilsėkis, mielas 
Eduardai, Viešpaties ramybėje i 
savo tėviškės daugiau nebepa-1 
matęs.

kunigas Fr. Skėrys..

! .

3

■as
f i

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika S'Evans

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Weęt. 103rd Street 

Valandas pagal suiitarimį.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir lensea”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGLIA

Ofisą telefonas: 776-28W,

F L 0 K1D A
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 3371® 

Tek (813) 321-4200

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA karteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8043

SOPHIE BARČUS

Laidotuvių Direktoriai

se- 
bet 
su

Eduaardas Umeris, gimęs j dukras ir du sūnus, kurie visi 
jau gimė Vokietijoje. !

1941 m. Eduardas Umeris su j 
'savo žmona repatrijavo į Vokie- 

iją. Buvo tuojau paimtas į vo? 
kiečių kariuomenę (Wehramch- 

rą-I-Žmona savo motina gyveno 
tuo laiku Grotnikyje ir tenai su
silaukė. pirmo sūnaus. Antrasis 
sūnus gimė jau “Buetow mieste.
1’945 m. iš ten prasidėjo bėgimas Eleonorą, Guyenne ir Poitou 

•tano- Raudonosios Armijos per P j 
' Baltijos Jūrą. į- Štesvig-Holštei- j rl-
ną. 19M m. Umeris grįžo iš ka- P^vincijos kaip

i -o nelaisvės sužeistas prie ran- 
:kos. Savo seimą jis surado Len- 
'sahn (Holteine)'. Tenai jis dirbo 
kaip krosnininkas viename dva-

pergyveno ir iškentėjo didelius re ir"apylinkės kaimuose.
| nedateklius Po Pirmojo pašau- m. visa šeima igl Šlesving-Holš- 

lįpįo karo visa. Umerių šeimą- 
grįžo iš Sibiro į Kamšių kainįą.

spę^ Sibire kūniškai ir dvasiškai įš- 
cialistų, -užsiimančių automobi- vargintas tėvas gavb plaučių už- 
lilį vairuotojų psichika, asmuo, degimą namuos ir netrukus mi 
valdąs mechanizuotą vežimą,, rė. Motina pasilikusi su 10 vaikų 
turi atlikti 15 nuosprendžių per Į pergyveno labai sunkius vargus 
minutę. | visus užaugino.

Pasak tų ekspertų, prie vairo j Jaunas vyras būdamas Eduar- 
neprivalo sėstis “žmdnės, kuršį das imokp k-rosnininko amatą ir 
perdaug pasitiki savimi, kuripĮdSuvė savarankus.

Rožė Didžgaivis_________ _ _________ j-1312 m. rugsėjo mėn: 23 d.
Brighton Parko Lietuvį Motery' šių kaime (Lietuvoje), mirė !9B1 

klubo poatostoginis narių susirinki- m. Hepos mėn 15 d. Backnango 
apskrities ligoninėje, išbuvęs te- 

4500 So. Talman Ąye. Narės prašo-1 nai tik 9 dienas intensyvioje pa- 
biųS reSHSartL Po sSirirSi lat°;e P° antr^° SfnŪ§i0 
bus ir vaišės. * (Herzinfiarkt). (Pirmąjį širdies

Eugeniją Stoongys, rašt. : gavp 1981 m. liepos mėn.
‘ ' 6 d.)— Mike Royko ketvirtalienį.

gavo Baltimėrės Sun-Times ! 1916 Umerių’ 5611113 15
“H. L. Mencken- premiją už!Karošhl kaimo rusų prievartoj

1 būdu išgabenta į Sibirą. Eduar- 
Į das’ turėjo tuo laiku tik 4. m<r 
; tukus. Velionis užaugo didelėje 
Limoje: iš viso buvo' šešios mer
gaitės ir keturi berniukai. Sibi
re visa šeima daug nemalonumų

jo drąsų, rašymo būdą. Redak
torius Red Murphy Washing
tone asmeniškai Spaudos klubo 
pietų metu įteikė Roykui pre- 

5 miją. Mike Roykcf gaus $2,500 
ir adresą.

APIE AUTOMOBILIŲ 
VAIRUOTOJUS

Pasak pranešimo švedų

i-mėgsta rizikuoti, kraštutiniški] 194Ū m. yedė Eugeniją Petri-
i optimistai ir visi tie, kurie yrą kevičiūrę Kalvarijos bažnyčioje, 

kuo nors sujaudinti. Iš- tos- santuokos susilaukė- dvi

i

•A,

300 METŲ KARAS 
DĖL BARZDOS

šiais laikais jaunimas su 
nijnu ginčijasi dėl barzdų, 
nekariaują. Ogi prancūzai 
angįais kariavo net 301 metus 

•ir tam priežastijųi buvo Pran- 
cūzįįos karaliaus Liudviko VII 
barzdą. Jis vedė kunigaikštytę I

provincijos kunigaikščio dūk tė
jai buvo duota tos pietų

Reorganizuotos Lietuvių: Bendruomenės Tarybos Nariui

A t A. - i

STASIUI GRIGARAVIČIUI

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

teino persikėlė i Backnangą 
lis jau nebedirbo savo profesi
joje, bet buvo iki rentes 1975 m. 
verpykkįe Adoįff A. G. sandė
lininkas.

Palaidotas 1981 m. liepes-mėn. 
18 d. Waldfriedhof (miško kapi
nėse) kapinės, kaimynai, fabri
ko. bendradarbiai- ir draugai ki;

iš Lietuvos- Ant kapo sudėta 
daug vainikų' ir gėlių.

Velionis buvo giliai religingas, 
■susipratęs krikščionis ir nuola
tos lankė lietuviškas pamaldas, 
•kai kunigas Fr. Skėrys atvykda
vo į Backnangą. š. m. birželio 
mėn. 21 d. (sekmadienį) kunigas 
Fr. Skėrys laikė pamaldas Back- 
nange. Tarp kitų velionis su žmo
na dalyvavo paskutinį kartą lie
tuviškose pamaldose. Niekas

kraitis ir jiedu laimingai gy- 
. veno.

Vieną kartą, grąžęs iš karo, 
Liudvikas VII nutarė atsijau- 

1954-ninti ir pasidabinti, todėl nusi
skuto’ savo barzdą. Betgi kara
lienei Eleonorai tas nepatiko ir 
ji išsiskyrė, kartu atsiimdama 

-savo kraitį. Vėliau ji ištekėjo 
ię Anglijos karaliaus Henriko II 
ir jam atidavė tas provincijas. 
Liudvikas VII paskelbė dėl tų 
provincijų Henrikui II karą ir 
buvo kariaujama su pertrauko
mis nuo 1152 iki 1453 metų.

ŠYKŠTUMAS NĖRA GERA 
YPATYBĖ ŠEIMOJE

’ Prieš kurį, laiką Anglijoje pa
sirodė knygutė “Marriage Gui
dance Council”', kurioje svars
tomos įvairios problemo's vedy
biniame • gyvenime. Tarp kito 
ten paliečiami ir piniginiai klau
simai. Tiems, kurie turi pakan
kamai uždarbių, patariama 
vengti šykštumo, nes tas atima 
iš gyvenimo daugelį smagumų.j nesitikėjo, kad bus paskutinis 

a* pasimatymas ir galutinis atsis-1 veikiamas su broliu Eduarlu. PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DĖMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. >27*1741 — 1742

I9i

Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

*

1

AJMULANSQ 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A IRSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

m ii r u s.
&

Mielam Bičiuliui, diplomuota m teisininkui

J

W&4 8o< HAJLSTED STREET

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vitos programos ii W0PA,

Laidotuvių

Direktorių

Apdraustas perkraustyma, 
iš jvairiįi atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

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

Visos Laidos jj WCEV stoties.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

I

“Lietuvos Aidai’*
KAZt BRAZDŽIONYTt

Programa* vtdifa

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Falai.: HEmtock 4-2412

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p.
15 .stoties. LUO. AM hanga.

2646 W.7tot Street

Chicago, Hiinrxs 60629 
TeteL 778-5374 .

PATS SKAITYK IR DAR KI- 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
PUENR^TI “NAUJIENOS?’

TeL: Y Arde 7-1138 -113<

AikJtės auto<n<ji)iliams pastatyti

žmoną Juliją, sūnų soL Algimantą (Grigą), dukrą Mildą 
bei jų šeimas ir kitus artimuosius šioje liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučia

R. LIET. B-NĖS VADOVYBE I. t

JUOZUI BLUŽUI 
iškeliavus amžinybėn,

gilius liukšio valandoj jo žnio'ną, diplomuotą agroncmę 
KCTvSTĄNCIJ^ dukterį mokytoją su vyru
inž. EDUARDU GUDAIČIUS ir sūnų inž. GEDBHNĄ • 
su žiųona RITĄ nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAWICZJ

2424 WES'! both STREET K&pubtio 7-1213
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Pato* HiiU, BL 974-4412 •

JUOZAS VEN4X0VA
TeL Y ArtU 7-1J U

I

BUTKUS - VASAITIS
Tri.; OLympėc 2-1003

VtVN.CE FUNERAL HOME
•1424 South 50th Av«Due 
r’ f^eero^ĘEL 60650 

<1 1 Tel.c (552-5245

1 KUŲ HOPLYČJŲ iUUIX)JIMO ŠERMENINĖ 
PhtorHkr Ir laktojimo direktoriai;

JEAN VANCE to GEORGE SGRINI

Į

PETRAS BIELIŪNAS
<-MS Sn. CALIFORNIA AVE. Tet: LAflyelte 1 M7J

į 3319 So. LITUANICA AVĖ.

Naujienos, Chicago, Ill. — Sat-Monday, Sept. 28-28. 1U81
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— Anitnas BroJavirius, gyv. 
Brighten Park?, dalia r yra pri - 
glaudes namuose, 
St., Marquette 
dirbo daugelyje 
zacijų.

>222 VV. 67 ih 
Parke. Antanas 
lietux m ordini

■ - Dr. Algis Narvilas bpkri- 
. 27 dieną Jaunimo centre kal- 
s ;ų:ie tai, kaip pasir nkanie 
rl 'i veną kalbą vieloj kilos,, 
<!;sklaran ė Vita Aukštudienė

k.i’Lės apie tai, kaip dvikaibiui 
vaikai atsimena žod ių sąryšiu; 
\ ir ii j ir kitoj Raiboj.

Rugsėjo pradžioje iš pa 
s Lietuvos turistai p>si- 
kail šių metų liepos mė-< 
Vilniuj? buvo suruošia į 
\v?ų spartakiada. Rusai:

verg 
koja
nes į

Gudelį į mok
konfsren- atvežė į Vilniaus Kalnų parką

geriausių visos Sovietų 
rfos sportininkų, norėdami 

ciceneos, p3r0<|yį-j lietuviams, kad jie 
mažai ką reiškia prieš tekį di
delį gerų sportininkų skaičių.

— šakių Apskr. klubo pikni
kas įvyks š.m. rugsėjo mėn. 27 d.

1 , Vyčiu salėje, 2455 W. 47th St., 
į Chicago. Pradžia 12 vai. Šokiams 
gros Evaldo Knoll orkestras.

■ 6,50d
'Saiung

— Valstybės sekretorius pa
kvietė redaktorių M. 
laikraščių redaktorių 
cįją.
£ — J. Skcrubskas,
atsiuntė prenumeratą ir pridėjo 
$10 auką. Dėkui jam.
’ — V. Gcrdvilis iš Naujosios; 
Zelandijc’s užsakė knygų už $15 
ir atsiuntė $10 auką. Nuoširdi 
jam padėki.
. — Temas Miglinas, 
Naujienas pusmečiui, pridėjo ir į .1 J | — Metinę vakarienę rengia

Į R. L.B. Marquette Parko apyl. 
valdyba spalio mėn. 10 dieną 
7 vai. vak., šaulių namuose, 

į Wash- ( 2119 W. 43-eia gatvė. Programą 
alliks sol. Aldona Pankienė, 
akompanuos-muz. Br. Variako-

* jienė. Kviečiam visus dalyvauti.
• Pakvietimai gaunami pas valdy

bos narius ir paskambinus tek 
>2.5-1089 ar 431-3713. Auka $10.

Valdyba

$10 auką. Dėkui.J į
— Povilas P. Dargi.% SLA ’ 

prezidentas, buvo kongr. Dan- ' 
iės Fascell 
ingtoną.
• — Jonas 
universiteto 
60 metų amžiaus. i

- ’ Į
— Vytautas Žemaitis paras? . 

ii’ Vilniuje išleido knyga “Kal
ba ir žinenės”, kurioje skaity
tojams aiškina lietuvių kalbos’ 
grožį. j

. . . i— Visa Chicago šneka apie1 
dvi seneles, praeitos šventės 
metu įžengusias kartu į bažny • 
čia su lazdelėmis. Visa bažny
čia klausė, kai jodvi sunkiais 
batais įžengė.

-— Skautai akademikai lapkii-j 
čio 27 dieną Jaunimo centre su-j 
pažindins atvykusius su V. Krė
vės - Mickevičiaus "'Raganium", 
itežisuos Jonas Kelečius, muzi-; 
ka — Vandos Aleknienės.

Kubilius, Kapsuko 
rektorius, sulaukė

-- Torontietis dr. Rimas Pet
rauskas kalbės apie lietuvių jau
nimo’ padėti išeivijoje ir pada
rys jaunimo studijinių anketų 
analizę lapkričio 27 diena Jau
nimo

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJA?

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Į Skambinti YA 7-9107

FRED V. PAIKŠTA,
gyv. su šeima Marquette Par
ke, Chicanos burmistrės Jane i

1 Byrne buvo paskirtas miesto 
valdybos superintendentu van
dens priežiūrai. Jis yra pir
mas lietuvis, pasiekęs tokį 
postą. Jis buvo senatoriaus 
Frank Savicko administraci
nis asistentas. Jo motina Ona 
Paukštienė ir brolis Raimun
das taip pat gyvena Marquette 
Parke. Sesuo Jayne Frances 
yra šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos narės, o vyriausias 
brolis advokatas Alfonsas gy
vena Miami, Floridoj. Fred 
Paukštos teta ir dėdė yra An-

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

American Travel Service Bureau
5727 S. W«rt»m Ave., Chicago, UI. 60643

TeleL 312 238-5787
• Nemokamai patMcruvte&s užsakant lėktuvu, traukiniu, laivu kelio, 
(erulses), viešbučių i? automobiliu nuomavimo rezervscHaa: Parduoda- 

kelionhj draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitos kiušftis;
Dlų 
ftl« _ . _ . ____ ________
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje Ir telkiame infer- 
cad. j ha visai* kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .eini rerervuoa vietai 
Jž anksto — prieš 45 - 60 dienų.

tanis ir Marija Rudžiai, 
kun. 1’ony Puchenski 

giininailis.
Link me Fr< <1 Paukštai 
sėkmės, 
pareiga

i

&

o 
jo

Hunai, 2»mi — Pardavimui 
RIAL ESTATE FOR SALI

Arizonos r:spublikon4i|

i

i

i

daug 
einant savo naujas 

Ka.

i Hali Universiteto t 
radiju stoties WSOUFM vado*’ 
vvbė su dideliu malonumu 
praneša, kad po trumpos per-’ 

; traukos, vėl reguliariai trąnJ 
slluos lietuvišką radiju pio- 
gramą? anglų kalba. Progra
mos pavadinimas bus tas pate J 
kaip per 15-ką metų buvo:< 
“The Music of Lithuania.”

Programa bus girdima nau
ju ir patogiu laiku: kas he-1 
čiadienio vakarą nuo 6:05 iki1 
7:00 valandos, 89.5 FM banga.1 
Jai vadovaus prof.dr. Jokūbas 
J. Štokas kuris jau 17 metų 

j . iprofesoriauja Seton Hali uni-, 
versitete. Programos tikslas:, 
supažindinti plačią Didžiojo 
New York o ir New Jersey vi
suomenę su lietuvių kultūra, 
ir troškimais. Kiekvieną savai
te bus duodamos lietuviškos 
dainos ir kūriniai, ir bus kal-| 
bama apie lietuviškąją kultu-į 

rą, lietuvių istoriją ,kalbą, pa
pročius ir kovą už laisvės ir 
nepriklausomybės atgavimą. buvo išvystytos Jungt. Ameri

Programa pradėta 1981 mt. Į kos Valstybėse, 
rugsėjo 16 d.

I

gą, kuri vadinasi pektinas. Be
to, obuoliai pagerina ne tik skleidžia žinią, kad demokratai^ 
medžiagų apytaką, bet jie pa- stoja į jų eiles.
deda iš žarnų įsijungti į krau
ją ir kitoms maisto medžia
goms.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Calykxl

Harml, Žmh4 — P»r<i«»iim4 
ttAL f STATS FOR SAUI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— Jane Eyrne įvairioms išlai
doms turės 6 milijonus dolerių.

VERTA ŽINOTI, JOG...
...Watermelon yra kilęs iš 

Afrikos, bet geriausios jo rūšys

T & F SEWERAGE & PLUMB į 
ING. Rod anv drain line for $25.' 
If not open, no charge. We install į 

flood controls, pumps and valves, j 
We install complete bathrooms ’ 

and basements.
523-1962

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.
FISŲ RUSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY Ii
INCOME TAX SERVICE '■

BS29 So. Kedzie Avė. — 778-2233 r"

Jei bus išleidžiama > 
sveikatos knyga... ■
Rugpiūčio mėn. 15 d. Drau

ge J. Tijūnas kėlė gerą suges-1 svorjo- 
tinę mintį apie sveikatos kny

...Vėliausias gyventojų sura
šymas parodė, jog Indija turi 

j 70 milijonų gyventojų daugiau, 
i negu iki šiol buvo skelbta. -i 
1 ... Saulė spinduliavimų pasė
koje netenka kiekvieną ’sekun
dę apie du milijonu tonų savo.

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

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
jutų. Parduotas. '

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir;
krautuvė. Parduotas. •

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

ELEKTROS ĮRENGIAMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tei; 927-3559

...Būdamas 50 metų am- 
gos reikalingumą ir jos išleidi- žiauS) garsusis dramaturgas B. 
mą. Jis plačiai apibūdino šios Ibsenas parašė savo nemirtin-: 
knygos reikalingumą, kur bu- g?jj veikalą “Norą’’. Po to Ib- 
vo patiekta bent vienas cha_|senas dar dvidešimt metų buvo 
rakteringesnis punktas: “Ne_j kūrybingas ir sukūrė nemažai 
žiūrinį to, kad sveikatos prob-į teatrinių veikalų. - ■
lemomis mūsų daktarų rašo- ....Tikėsite ar ne, bet .mūsų 
ma ir kalbama per radiją bei kraujas , atspėja,, kurios bakteri-

- - ’ jos yra pavojingos ir kaip su

....Tikėsite ar ne, bet.mūsų

J. AUTO CONSTRUCTION
Expert Body & Fender Repair ’ 

New Location: 4149 W. North Ave.
Free Estimates.

384-5371'
m

1

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai

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

kams. Kreiptis: .
A. LAURAITIS 

4M5 So. ASHLAND AVI. 
Tel. 523-8775

kitomis progomis, bet rezul'- - " ...
tatai maži, nes visos tos žinios. jomjs reikia; kpvo'ti; Prieš kiek- 
palaidos ir greitai pamiršta-J vjena infekciją kraujas panau- 
mos, ypač kai jos perduoda^ joja jr atitinkamą ginklą. Ta
mos paskaitos forma’ i gįau būna atsitikimų, kad ir

Jeigu taptų ši gera idėja rea-, kraujas tampa 'bejėgis apsigin- 
lybe ir tokia knyga būtų lei- į, nuo jsjgalinčio priešo. Tokiu 
džiama,. tai gal reikėtų atkreipi atveju kraujiti reikia suteikti 
ti dėmesį ir j tokius dalykus, greitą išorinę pagalbą, kurią ge- 
kaip vanduo, kuris; nėra joks į riausiai gali nustatyti gydytojas.
maistas, bet žmogui jis reika-| ... Karš tose, dienose mūsų šir- 
lingas, nes viso žmogaus svoį-j dis du sykius sunkiau dirba, ne
rio pusė arba du trečdaliai su-Į gu vėsėsnėje temperatūroje. Tas 
daro vanduo.Vandens,įskaitant! nepakenkia sveikai širdžiai, bet 
ir kitus, skysčius, per parą rei_Į tie, kurių širdis yra silpnesnė, 
kalinga sunaudoti apie tris! privalėtų būti atsargesni.
kvortas. Vaiiduo reikalingas! ...Ameriko’s žemyne yra 
gerti ne tik ištroškus, bet ir po Į skruzdžių, kurios skina medžių 
kiekvieno valgio bei pajutus! lapus ir< nukritusius tempia į 
skrandyje sunkumą. | savo namus, kad ant lapų už-

Didelė žmonijos negerovė 
ta, kad mes ne visuomet gali
me išsilaikyti ramioje pade-- 
tyje. Pradėjus jaudintis, su
silpnėja kraujo cirkuliacija., 
Kraujas tuomet reikiamai ne
maitina žmogaus . organizmo, 
kas sukelia blogą savijautą ir 
dažnai išsivysto ligos.■

Ne tik mūsų lietuvių, bet ir 
kitų tautų žmonių yra plačiai 
vartojami obuoliai. Nuolat 
vartojant obuolius galima su
mažinti cholesterolį dėl to, 
kad obuoliai turi tą medžia-

augtų pelėsiai. Pelėsiai yra tų 
skurzdžiu svarbiausias maistas.

...Dešimtajame amžiuje bu
vo sujungtos atskiros Korėjos 
valstybės, šalį’ pradėjo valdyti 
valdovų Korio dinastija. Iš čia 
ir Korėjo’s pavadinimas.

• Napoleonas 1801 metais už
draudė moterims dėvėti vyriš
kas kelnes.

Rugs, Carpets, Upholstery Dura- 
cleaned! Done by Hand Right in 
Your Home! No Scrubbnig. No 
Soaking. (Use again- same day.) 

City Wide & Suburbs 
Call 388-9263

; > 2 butų mūrinis nairiaš, naujas 
J dogas ir porčiai. Modernūs ra- 
I liatoriai, gazo šildymas. Mar- 
h įuette Parke. Sena kaina $52,000
■ i \ ’

į ) 4 butų mūrinis, apie S9,000
i momos. Atskiri' gazo šildymai.

< t ’ sklypai. 2 garažai.
į Brighton Parke. $57,700.

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

THE SECOND TIME AROUND 
THRIFT STORE, 3047 N. Sheffield 

Clothing - Furniture - Misc. 
Open 6 days — 11:45 a.m. to 8 p m.

Closed Wednesday. 
Donations Accepted.

929-4975

» Statybai gražuš sklypas 
■Marquette Parke.

Laikrodžiai ir brangeaybža 
Pardavimai ir Taisymai 
2645 
Tai. REpublIc 7-1141

BROMPTON
BODY SHOP, INC..

Professional Body and Fender 
Work. Mechanical Work.

Reasonable Price.
3532 N. Halsted, Chicago

Phone: 525-7117 i

GOLDEN 80's 
r AUTO BODY SHOP 

Complete Expert Auto Repair 
Body - Fender ' Painting 

Mechanical
3718 N. Elston, Chicago 

Ph. 267-2004

A COSMOPOLITAN 
DRIVER TRAINING 

SCHOOL

j'> Su $15,000 pirkėjui proga 
; Vlarquette Parke gauti labai 
; svariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas' duoda paskolą 
geniau imamais procentais.

I

i

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

■<

Notify Public ,
INCOME TAX SERVICE

425? S. Mapkiwood. T*l. 2M-745*
Taip pat daromi vertimai, pimlnlv?rašom palikti savo telefono nu

merį automatiniame aparate.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolit, A<ent 
nUYi W. 95th St 
Evaro. Pork, til. 
*0642, . 424-U54

*

S’Mc Lie and Casualty CcKnpa^y

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave., Chicago. IL 60629.

EL

COGNAC

PROFESSIONAL
FULL-TIME 

INSTRUCTORS

NUO
1715.

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku > 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai k$ nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.
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Nervous People - Senior Citizens
— Our Specialty.

CALL
START

Chicago & Suburban

Phone: 685-3344

TODAY!

PRIVATUS EŽERAS 
TINKA STATYBOMS 

GALUTINIS IŠPARDAVIMAS 
Tinkamam pirkėjui nereikia rankpinigių.

Trečdalio akro pagerinti sklypai prie 330 akrų pavasa
riais papifttomo ežero (Lake Holiday); Čiuožimas van

deniu, meškeriojimas, apsistojimas, plaukimas, 
plaukiojimas ir kt.

45 mylios j Vakarus nuo Chicagos Midway aerodromo. 
FINANSUOS IKI DEŠIMTIES METŲ.

Telefonuokite Ed kitoms žinioms
(312) 552-7467

■—r’

U.SJU
We'll help you mdke the right move.

JEI GALVOJATE•*. * . <
PIRKTI AR PARDUOTI, . 

•aomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur 
\merikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

: /Irš 500-tai namų pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel- 767-0600

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000 :

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vai. ryta 
UU 6 vai- rak. SeAtadlenl nuo 

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

TU. 776-5162 arta 776-5111
2649 West 63rd Street x

CMeago, OI- SO62I

SSHBB-.-

6 — Naujienos, Chicago, Hl. — Sat-Monday, Sept. 26-28, 1981

JOHN GIB AITIS
• Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700




