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ARTU SU VAKAR
“Socialistinių nacijų” (ir Lietuvos) ateitis

’y Apie, Lietuvos ateitį Valstie
čių Laikraštyje (1981 birž. 25) 
palyginant atvirai kalba “Rusi-j 
j ės respublikos nusipelnęs vei
kėjas” T. Camerian. jis rašo, 
kąd “brandaus” (t.y. maskvinio) 
“socializmo”' laikotarpyje atsi
ras vieninga sovietinė ekono’mi- 
ką, tautų teritorijos bus “inter- 
niiciohaiižuotos” —- gyventojų

- sudėtis bus vis daugiau ‘‘inter-’ 
nacionalinė”. Tautinės kalbos 
bendrumas išliks - “ilgiausiai”', 
bet —reikia-suprasti— ne amži
nai. Toliau plėtosis “dvikalbys--- 
tė”. Tautinė kultūra artės prie

- katu, - išsivaduodama nuo’ “vis
ko, kas. pasenę, ' kas .’prieštarau
ja j; naujoms gyvenimo sąly- 
gomfe’’,-plėšis bendra' sovietinė

valstybė”. Straipsnio autorė at-' 
meta Sovietų Sąjungos ir Rytų 
Vokietijos ideologų tvirtinimus,1 
jog’ “socialistinių tautų raida į 
veda prie už tautą didesnių ir 
veiksmingesnių bendruomenės I 
formų susidarymą”. Ji taip pat 
nesutinka .su jais, kad gamybai 
plėtojantis, susitvėrus “bran
džiam socializmui”, sienos tarp 
valstybių neteks svarbos, vals- ; 
tybė pranyks ir, komunizmui Į 
pasiekus galutinės pergalės, iš
kils bėtautė žmonija.

Rumunų filosofė pabrėžia, Į 
kad.tauta ir valstybė dar ilgai; 
vaidins .svarbų vaidmenį. Netie- j 
slogiai kritikuodama Maskvos j 
skelbiamą “riboto suverenumo” •

>
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IZRAELIO LAIVAS ĮKLIMPO 
PRIE SAUDI ARABIJOS

•TEL AVIVAS. — Izraelio ka
rinė vadovybė paskelbė, kad 
praeitą mėnesį Akabo's jūroje, 
Saudi Arabijos pakrašty, įklim
po greitasis Izraelio kariškas 
laivas:
-„Atrodo, kad motoras sugedo, 
laivas pradėjo ..leisti vandenį į 
vidų ir krypti ant dešiniojo šo
no. Izraelio jūreiviai matė, kad

naį išnyks- .visi" “reakciniai ar
chaiški papročiai ir apeigos, jsū- 
šįję^sū įvairiais tikėjimais,’’prie
tarais”. ’ : ;

. Taip ateities Lietuva —ir ki
tos SSI^JąųtSsLą, atrodo sdvie- 

tua. ' 
lųt 'išvyniojus jo žodžių prįas- 
inę-iš akademinės vatos, tai bū
sianti Lietuva, kurios ūkis bus 
dar prikiausomesnis, kurios 
Sends visai neteks reikšmės; ir 
kurios gyventojų; .sudėtis bus 
dar haargėsnėž Dvi^ąflbystė plė- 
tpsis, •o'IgiiptGji kalba- pamažu 
nyks. T^tĮhėj'.^ūftūi^^aryšis 
vi? panašesne-'-j.' “tar|bftrth’.Tau- 
tih.faąTpąprOčįai^ kurie-' nepatiks 
“bpahdąus ;.-i' socializinb” Vajdo- 
vamš' 'brfs--pąsmerktį-- išnykimui. ’ 
Ta^;pats'Įą-ųkia-ir‘ręligijQs. Lie- 

valstybė-' - jau-ynųrriarinta;
greitai ūž^ęs ir ;tąuta.‘TJetūviai 
turėtiį Būti dėkingi -ųžj tokį at- 

jiems- pianųęijąmos.'-ateities 
išd^fyinų:’'•:

Canierian. kalba “socializmo” 
vardu, Mat šii tokiomis ..prana
šystėmis apie tautos ir valsty
bės ateitį nesutinka ’ kiti, save ’ 
“socialistiniais“ • ar “komunisti
niais” vadinantys režimai. Ki
niečiai tokius išvedžiojimus 
smerkia kaip “hegemonizmo” 
apraišką. Jugoslavai į ateitį žiū
ri kitaip, negu Maskva. Nese
niai maskvinę tautės ir valsty
bės sampratą vėl atmetė ir ru 
munai.-, .

Rumunų visuomeninių ir po
litinių mokslų akademijos lei
džiamame žurnale “Filosofijos 
apžvalga” buvo išspausdintas 
Elenos Florea straipsnis ‘Tau
ta, nepriklausoma ir suvereni

ma - atsiekti prievartos būdu. 
'‘Socializmas ’ neįmanomas be 
tautinės nepriklausomybės ir 
suverenumo’, rašo Florea. “Tau
tinis ' štrv-erenumas'negali būti 
nei ribotas,-nei reliatyvus — jis

Taip apie “socialistinių naci
jų” ateitį kalba ir nesusikalba 
įvairūs socialistiniai ideologai. 

. O gal apie Lietuvos ateitį pas
kutinį žodį tars ne sovietiniai 
parei^inai, p pati lietuv^įbatutą 
— irTvalstyb&i?7vv . V

‘‘WOMDVISW’.’ apie lie 
. tdWį^^istenciją

Anglijojė. leidžiamame žurna
le “Worldview” -(^981 rugpiū- 
tis) išspausdintas Janice- Broun 
straipsnis“Lietuva: išpažiiri
mas ir represija” (Lithuania: 
Profession,- and—Repression). 
Trumpai aptarusi tautinę ir re
liginę rezistenciją Lietuvoje, ji 
baigia straipsnį šiais žodžiais: 
“(Lietuvių) moralė pakilusi, pa
daugėjo savo tikėjimą išpažįs
tančių intelektualų ir

Vakarais, — televizijos ir radijo 
klausytojams pareiškė Hosni 

laivas skęsta. Izraelitai neleido Mubarakas, Egipto prezidento 
arabams priartėti prie laivo, pareigas perėmęs yicepreziden- 
rtors j:e ir buvo Saudi Arabijos j tas.
•erjtpriniuose vandenyse. Pama
žu laivas priartėjo prie kranto, 
ir įklimpo į smėlį. Izraelitai bu
vo pasiruošę viską sprogdinti, 
jei arabai priartės. Įsimaišė 
JAV diplomatai, ir paprašė Sau
di Arabiją neliesti laivo, nes iz
raelitai nieko nedarys. Saudi 
Arabja le:do susitaisyti laivą ir 
pasitraukti. Kitos arabų valsty
bės už tai aštriai kritikavo Sau
di Arabiją.

- TELEVIZIJOJ PAREIŠKĖ NAUJAI 
IŠRINKTAS PREZIDENTAS MUBARAK

KAIRĄ PASIEKĖ SEKRETORIUS A. HAIG, JIMMY 
CARTERIS, GERALD FORDAS, RICHARD NIXONAS

Egiptas. — Kaip mesta Iranui. Prez. Mubarakas 
A. Sadatui gyvam pridėjo, kad jis pats ir karinė 

taip ir po jo mirties, vadovybė pritarė prez. Sadato 
politikai. Pasipriešino 
fanatikai, bet jie yra

• Walter Cronkite ketvirtadie
nio- vakarą suruošė gana ilgą ir 
įdomų pasikalbėjimą su gene
rolu Mubaraku ir- perdavė: ne 
tik Amerikos, bet ir kitų kraštų 
klausytojams. Egiptas, kelis me
lus bendradarbiavęs su Sovietų 
Sąjunga, vadovaujant Anwar 
Sadatui, nutraukė ryšius, su So- 

I vietų Sąjunga ir pasuko į Vaka- 
-• rus.. Prez. Sadatas ne tik pats 
j pasuko nuo tos krypties, b; t jis' 
J ryžosi -įgyvendinti Egipte’demo-

vedamai 
religiniai 
suvaldyt.

Penktadienį Kairą pasiekė 
sekretorius A. Haig, lydimas bu
vusių trijų prezidentų. Atvyko 
prez. Jimmy Carter su žmona, 
prez. Gerald Fordas su žmona 
ir Richard Nixonas. Juos pasi
liko oficialūs vyriausybės parei
gūnai. Jiems pranešė, kad 
Egipto valdžia ėmėsi griežtų 
priemonių amerikiečiams apsau
goti. Kartu su jais į Kairą at- 
vvko buvęs JAV ambasadorius •/ c.

gąrbinimus. L-
Gen: Mubarakas televizijoj 

paliko labai gerą įspūdį. Jis, su
prantą reikalus, gražiai įkalba

Dabar paaiškėjo, kad Egipto 
policija turėjusi žinių apie ruo
šiamą pasikėsinimą prieš prezi
dentą Sadatą. Egiptiečių saugu
miečiai suėmė- kelįs įtariamus 
asmenis. Policija manė, kad tos 
akcijos užteks, bet buvo pada
ryta klaida. Vietoj suimtųjų, į 
pasikėsinimą stojo kiti ir para
de metu puolė prezidentą. Karo 
policija taip pat neatlikus! savo 
pareigų.

Policija suėmė visus pasikė- 
sintojus, juos nuginklavo ir ati
davė teismui. Bet policija dab;r 
nori išaiškinti ,kur buvo kurs
tytojai.

Manoma, kad šeštadienį sos
tinėje bus virš milijono' žmonių, 
norinčių pagerbti nužudytą pre
zidentą. Tvarką prižiūrės kariai.

grindų Pavartytų visus įįgiįtaįre.taį.wienlucjL. L fegliš- 
aiškesnė ir gėrės- 

n&'iū^ paties prez. Sadato. Jis 
pįinią^šiaį?*pritarė prez. Sadato 
Į)bfit^aį: Pasirodo, kad jis’ daly 
.yax'O’-ipašitarime1 ku riamSf-bifve 
hu^jf-ta /stiimti visus tuos ele- 
hierifūs, kurie veikė prieš demo
kratinę--santvarką, norėdami 

. primesti Egiptui tikybinę san
tvarką, kokia šiandien yra pri-

kų darbininkus liečiančius, jtstan 
tymus. . /l.yriJU

Senatorius Gąrnper sayb ram 
kas praleido tiekCdaug .visokių 
nusiskundimų dėl . įvairių rįup-z 
statų bankų bizniui . tvarkyti, 
kad jis ’ priėjo įsitikinimo . apie 
reikalą paruosti vieną, įstatymą,, 
kuris, suderintų ir apimtų visus- 
išmėtytus nuostatus. _, ‘

Utah valstijos senatorius nori, 
suderinti ir, išsiblaškiusius. ap- 
draudeįs. reikalus. ; . . i

SOLIDARUMO UNIJA IŠSIRINKO 
NAUJA CENTRO KOMITETĄ i

V. • - » L - - - ■ • f ■ ..T Į-

BREŽNEVAS NORI ATLEISTI STANISLOVĄ KANIĄ, . 
PASKIRTI GRIEŽTĄ PARTIJOS

ą ispazjs-, • DAxciGAS, Lenkija.
, ... T . , . jaunuolių | darumo unija ketvirtainę io-

skaicius. Lietuviai sudaro’prcb-1 . . 1O . .i _ „i.. _ - i •r i rinko 12 žmonių centro komite
tą, su kuriuo turės bendradar
biauti unijos prezidentas Lešėk 
Valensa. Teko balsuoti du kar
tu ,nes pirmas balsavimas ne
davė patenkinamų rezultatų.

.Valensa pasiūlė 12 savo žmonių 
į centro komitetą.

Solidarumo unijos suvažiavi
mas pasibaigė trečiadienį. Jis 
išrinko 107- atstovų Solidarumo 
unijos komisiją, kuri turi išrink- 

I ti centro komi lėtą. Valensa pasi
rinko visus savo draugus, bet 
komisija nesutiko priimti visų 
Valensos reko'menduotų. Ji -iš
rinko 11 Valensos pasiūlytųjų, 
o vieną jam parinko komunistą. 
Komisija mano, kad kartas nuo 
karto ji gali Valensai pasakyti, 
ką Lenkijos komunistai galvoja 
apie Solidarumo sąjūdį.

Kremlius kišasi j vidaus 
reikalus

Tautinė Solidarumo unijos 
i komisija yra pasiryžusi centro 
' komitete turėti komunistą Bo’g- 
' dan Lis. Pradžioje Valensa prie- 
' šinosi ir pareikalavo dar vieno 

balsavimo, bet kai pamatė dau
gumos nuotaikas, tai sutiko pri~ 
imti unijos komisijos narių pri
mestą kdmunistą. Jis tiktai no
rėjo patirti, ar Bogdan Lis buvo 
lenkiškas komunistas, ar mašk-

. — So’li-
I darumo unija ketvirtadienį iš-

lemą Sovietų vyriausybei, ku
rios ji negalr tikėtis išspręsti net 
ir prievartos būdu”.. (Elta)

— Egipto kariams patiko pre
zidentas Sadatas, nes jis visuo
met buvo drąsus ir visada pla
nuodavo geresnei ateičiai, ku-. 
rioje turėjo vy-rauti taika.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $457..

&
I KALENDORfiLIS .;

• • * * <

Spalio 10: Danielius,. Samue
lis, Hugolinas, Lietargis, Vėjo- 
nė, Butautas, Smagė.

■Spalio 11: šv. P. Marijos Mo
tinystė, Verpė, Dirm antas, La
pė, Berauskas, Skyrvydas.

Spalio 12: Kolutnbd diena, 
Maksimilijonas, Maldeika, Dar- 
vydas, Svaja, Ungis, Taira.

Šaulė teka 6:57, leidžiasi 6:18.
Oras ilebesudtes, lynos. x

Prez. Anwar Sadatas
šiandien, šeštadienį, Kairo 
priemiestyje egiptiečiai ir 

suvažavę valstybių vadai 
hulydėš Sadatą į kapus.

vinis.
Tuo tarpu 

žisios, kad 
atšaukti Stanislovą Kanią,. o jo 
vieton paskirti komunistą, ku
ris laikytųsi senos tvarko’s ir 
priešintųsi Solidarumo unijos 
ekonominiams ir kitokiems pla
nams

Valensa pareiškė, kad Kanios 
atšaukimas yra kišimasis į len
kų vidaus reikalus. Jam atrodo, 
kad partijos sekretorių turėtų 
išsirinkti patys lenkai.

Bet rusai nepripažįsta parei
gūnų rinkimų. Rusų centro ko
mitetas parenką partijos parei
gūnus, o suvažiavimas tik pa-

iš Maskvos ateina 
Kremlius rengiasi

gūnus, o suvažiavimas tik 
tvirtina.

M. BEGINĄS PASIMATĖ , 
GEN. MUBARAKU

KAIRAS, Egiptas. — Izraelio 
premjeras Beginąs penktadienį 
atskrido j Kairą ir nulenkė gal
vą mirusiam Egipto preziden
tui Sadatui. Kali Begino saki-, 
niai buvo labai trumpi. Pareiškė t 
savo įsitikinimą, kad Sadatas • 
buvo' uolus taikos šalininkas, 
Už šią savo idėjas Sadatas ir 
nukentėjo.

Bet Beginąs buvo labai paten
kintas, kai prezidentas Mubara- 
kas sutiko jį kelioms minutėms 
priimti ir pasikeisti keliais sa- į 
kiniais. Prez. Mubarakas pareiš-1 
kė norą, kad Izraelis greičiau ' 
siektų taikos su Jordanija ir pa- ( 
lestiniečiais, kad nebūtų per- 
vėlu.

CHOMEINI KALTINA 
AMERIKIEČIUS

TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini, patyręs, kad Egip
to prezidentas* Sadatas buvo ši- 
jitų nušautas, per radiją paša-( ginklus, jeigu nori 
kė kalbą, patardamas visiems | neįsiveržtų į Sudaną. Tada jis 
egiptiečiams sukilti ir nuversti 
dabartinę Egipto vyriausybę.

Po ttf, Chomeini pridėjo, kad 
dėl Sadato thirties kalti yra 
amerikiečiai. Jeigu ne ameri
kiečiai, tai Sadatas būtų gyvas, 
— jis aiškino. Jis dar kaltino 
amerikiečius dėl kelių Irano gy
ventojų nelaimių, sakydamas, 
kad ir egiptieČiAi to pat gali iu-

.•II V.-Adamkus - Vidurvakarių Įstaigos 
apsaugai nuo taršos viršininkas

' GAUS $50,112 MET. ALGOS, PRIŽIŪRĖS ILLINOIS, OHIO, 
' MICHIGAN, INDIANOS, MINNESOTA, WISCONSIN

valstijų aplinką. A. Co>7ich 
pastebėjo, kad Adamkus yra 
sus’pažinęs su įvairiais aplinkos 
apsaugai nuo taršos derbari.

I Viešbučio salėje buvusieji pa
plojo, kai viso krašto aplinkos 
apsaugos nuo taršos administra
torė paskelbė apie inž. Adam
kaus paskyrimą šiems parei
goms. Ji pranešė, kad inž. Val
do Adamkaus metinė alga bus 
$50,112.

Savo džiaugsmą parodė Joan
na Hoelscher, kuri siekia ma- 

( žiau taršos aplinkoje. Ji pareiš
kė, kad per šilę melų Adamkus 
parodė savo gabumus ir pavyz
dingai yra atlikęs jam patikėtas 
pareigas.

— Adamkus gerai žino vei-

Valdas Adamkus
— Prez. Mubarakas, kai prieš 

Sadato nušovimą, lankėsi Wash
ingtone, tarėsi su atsakingais, 
pareigūnais, prašydamas gali- Mankos apsaugos žinybos di-, taršos įstatymus, žino’ nuostatus 
mai greičiau duoti egiptiečiams, rektorė,. Midland vršbulyje ir pareigingai atlieka savo dar-

kad Libija ’pranešė susirinkusiems apūnkos

CIHCAGD, Ill. Anne M.
Gorsuch, prezidento Rcagano’ Į kiančius aplinkos apsaugos nuo

nesusilaukė greito atsiliepimo.

— Sadato našlė susiliko su 
Jimmy Carteriu ir jo žmona - 
Rosalynn. Carteriai pareiškė 
užuojautą ir priminė paskuti
nius pokalbius su Sadatu.

nuo tai šos prižiūrėtojams, kad 
54 melų amžiaus Valdas V. 
Adamkus, beveik d. šimtmetį 
dirbęs įvairiose ap'inkos apsau
gos nuo taršos vietose ir įstai
gose, yra paskirtas Vidurvaka- 
rių įstaigos aplinkos apsaugai 
nuo taršos vedėju.

Vidurvakarių įstaiga apima 
Indianos, Michigano,

bą. už ką nusipelnė žmonių pa
garbą, — pridėjo Larry Kamer, 
Mio’n'gano ežero federacijos 
pirmininkas, ši federacija rūpi
nasi apsaugoti ežerą nuo ne
švarumų.

silaukti, draugaudami šu ame- Illinois, 
HkiečiSiš. Ohio, Minnesotos ir Wisconsin©

Lėš k Valensa sudarė So
lidarumo unijos vadovylję, pra
šydamas kiekvieną komiteto na
rį studijuoti atskiras valstybės 
tvarkymo šakas.



ATVERKIME ŠIRDIS VARGSTANTIEMS
Mozė pabaigoje savo 10 įsa-ir su meile širdy vargo paliy- 

kynių žydams, prieš maždaug šiam tautiečiui, fjįdaryk jam 
turis, malonią^ pakviesk į yl
ių ir suteik, paaukok savo bl’u 
liui ir sesei sušelpti nors ma
žyte, bent 10 dolerių auką. 
Jei mes kievienas JAV lietu
vis auk-sinie per B ALF ą su
šelpti vargau patekusiam lie
tuviui vci. bent po tą mažytę’ 
10 dolerių auką, būtų labai i

3300 metų, pasakė:“MyĮėk ar
timą savo kaip pats save”, šį 
įsaviną visas krikščioniškasis 
pasaulis yra priėmęs kaip pa

Mes, brangūs sesės ir broliai 
lietuviai, nenusisukime nuo 
šio pačio svarbiausio Dievo 
Įsakyiih. Pasaulyje, tiek už 
geležines uždangos rusų bol
ševikų pavergtoj tėvynėje Lie* 
tuv<>j<*. liek laisvajame pasau
lyje via daug vargau pateku
sių ir vargstančių lietuvių, ku
rie varstu pateko ne dė) savo 
kaltės, ypač pavergtoje tėvy 
ųėję, bet iš lųcįiės savo tautai, 
gindami lietuvių kalbą, papro
čius, būdą, žmogaus teises, lai
svę ii* tikėjimą. Kili vargau

kad būtų aukojama ir dides
nes sumos kelios dešimtvs ar 

i

ir visa šimtinė dolerių. J ada 
BALFo šalpa būtų žymiai di
desnė ir veiksminge>nė - efek
tyvesnė ir žymiai ddesmam
lietuvių skaičiui būtų galima 
šlk sli pagalbos ranką, ypač i

dėl ištikusios nelaimės, dėl Ii- 
go> ir savo neatsargumo ii 
neapsižiūrėjimo. Yra ir tokių, 
kurie vargau papuola ir gry
nai dėl savo kaltės, dėl paties j 
padarytų klaidų. Padarytas i 
klaidas reikia atitaLvti. Ir jei! 
tavo tautietis^ paniatęs savoj 
klaidas, jau nori atitaisyti, no
ri iš jų išbristi ir jų daugiau 
nebekartoti, jam reikia taip 
pat padėti, jam reikia ištiesti 
pagalbos ranką. Šventajame 
rašte juk yra pasakyta: “My
lėk artimą ne vien dėl to, ka< 
jis yra geras, bet mylėk ir blo
gą artimą, gal jis bus ge
ras.”

uz geĮeziiH*s uztiangos, payerg 
cje tevynėję. Ne vienam butų 
nušluostytos yaų’go ir skaus
mo ašar s, atgaivintą ir pra
džiuginta vargų sųgniuždinla 
irolio ir >esės lietuvio širdis.

BALFo darbuotojai, tiek 
•entro. tiek apygardų ir sky
rių, nei vienas negauna jokio 
atlyginimo, dirba <|yfcai> iš pa
sišventimo ir artimo meilės 
vedami.

©amTovaizdis" (.Tapyba)^uOMAS GALDIKAS

nuc.
ii

Mus, JAV lietuviai jau 
1913 metu turime sukūre 

C c.

nuo 1945 metu efektingai 4. O
kiantį tiek už Atlanto, rusų 
bolševikų pavergtoj tėvynėje, 
tiek ir čia JAV, Bendrąjį Ame- 
rios Lietuvių Šajpos Fondą, 
sutrumpintai vadinamas BAL. 
Fu. BALFas kasmet, spalio 
mėnesį skelbia artimo meilės 
ir šalpos mėnesiu. Spalio mė
nuo vra BALFo aukų rinkime 
mėnuo. Tų mėnesį BALFas 
renka aukas, kad padėjus ir 
ištiesus pagalbos ranką val
gau patekusiems sesėm ir bro
liams lietuviams, ypač už ge
ležinės uždangos pavergtoj 
tėvynėj, bet ir kilose pašau 
lio šalyse.

Mielas ir brangu> broli ir 
sese lietuviai, kai į Tavo (turis 
pasibels BALFo atstovas _ au
kų rinkėjas, su šypsena vuid<

Prisiminkime rusų bolševikų 
pavergtoje tėvynėje Lietuvoje 
tuos didvyrius ir didvyres, ku
rie neatsižvelgdami i jiems gre
siantį keliolikos įlietų Sibiro 
vergų stovyklos kančių ir pa
žeminimo, vistięk dirba? au
kojasi ir kovoja už savo bran
gios tėvynės savo brolių ir sė
dų lietuvių laisvę ir laisvo lie 
tuvio teise.už laisvą žodį,, 
rasių, ir laisvą, nė kieno nevar. 
/.omą tikėjimo išpažinimą. J

Darosi labai liūdna ir skau
du, kai pavertai BĄLĘo auko
tojų sąrašus ir ten randi ne
maža skaičių- savo tautiečiu, 
kurie BALFo šalpos reikalams 
labai save pažemindami tepa- 
lukojo tik 1 (vieną) dolerį. 
Mielas broli ir sese lietuviai,juk 
ir vaikams, kurie retkarčiais 

vasaros metu ant šaligatvio 
pasistatę staliukų pardavinėja 
sodos gėrimus (soft drink), 
jiems duodi 1 dolerį. Ar į var
gų patekęs lietuvis arba tas 
lietuvis, kuris kovodamas pa
vergtoje tėvynėje už savo tau
tos laisvę pateko Sibiran ver
gų stovyklon tėra vertas tik 
stiklo sodos, — lai yra 1 dole
rio? Yra ir aukštos moralės

geraširdžių, pasiturinčių lie
tuvių, kurie BALFo šalpos rei 
kalams paaukoja po šimtinę ir 
daugiau, bet jų nedaug..

Mie}as broli ir sese lietuviai, 
gal tu nepagalvoji, kad auko
damas BALFui tik 1 dolerį, tu 
labai pažemini pats save? visą 
savo tautą ir tautos didvyrius, 
k o vo j a nč i ū s pa ve rgt o j e t ęvy - 
nėję ir kenčiančius Sibiro ver
gu stovvklose. Aukodamas B AL 
Fui tik 1 dolerį, tu ne tik. pa
žemini pats save, bet už tą do
lerį tu parduodi ne tik savo, 
bet ir vises savo tautos garbę 
Tu pažemini, išniekini ir par
duodi tautos karžygius — žu
vusius partizanusmiško bro
lius, tu pažemini ir išniekini vi 
sus luns? kurie kovodami už 
savo tautiečių ir tautos laisvę 
ūso bolševiko okupanto—lie

tuvių tautos pavergėjo yra 
daugeliui metų uždaryti Sibi
ro vergų s lovy lose. Tu teauko. 
damas BALFui tik 1 dolerį, ar 
tu nepagalvojai, kad tu šituo 
savo dcleriu išniekinai ir pa* 
žeminai tokius didvyrius - kar 
žygtis kaip Petkų, Gajauską, 
Sadūnaite, Skodį ir kitus, ku-

rie savo laisvę ir visą savo gy
venimą paaukojo ne už tą ta
vo menkavęrtj 1 dol., įet už 
toutos gabę ir laisvę, ^ieląs 
broli ir sesė lietuvi, tik ra
miai, atsidėjęs ir sąžiningai 
pagalvok kad jei tie kanki
niai ir kovotojai pavergtoje 
tėvynėje ir Sibiro taigose jų 
kančioms sumažinii ir jų dar
bams paremti tu teišgalėjai 
BALFO šalpai paaukoti tik’ 1 
dol., ar jie. tau su panieka ne
spjautų i veido ir tave panie
kinančiai nuo tavęs nenusi- 
suktų? Brangus broli ir sese 
lietuviai pajusk savo ir savo

garbingos Lietuvių tautos garbę 
ir BALFo šaipai paaukok nia- 
žiaurii nors 10 dolerių. Tu ne
paliksi yąrgįngesnįs, o visi su
metę mažiausiai nors po de
šimkę. daug geriau ir garbin
giau jei po dvi dešimkes. BAL
Fas savo veiklą galėtų žymiai 
daugiau ir efektingiau išvys
tyti ir praplėsti.

‘Tik į darbą greičiau, tik 
mylėkim karščiau, tik vyrai, 
pajudinkim žemę.”

Taip dainavo didysis Rietu
vių tautos dainius Mąirohis.

A. PI e skys

pastebi, kad mes greičiau sens
tam”. Ji kalba apie begalines ei
les, rūpestį, kur gauti mėsos ar 
pieno. Jos vyras Viktors, 38-me- 
tis inžinierius, tvirtina, kad pa
dėtis blogėja: “Nei vienas mano 
pažįstamas netiki, kad komu
nizmas pagerins padėtį. Nebe
tiki net ir tie, kurie rašo šūkius 
ir užpildo laikraščius. Jie visi 
turi akis ir mato”.

Kokios rūšies inais- 
las yra naudingas?
Nuo darbo, nuo energijos iš

eikvojimo priklauso ir reika
lingų mūsų organizmui kalori
jų kiekis.

Jeigu protiĮiiai dirbančiam 
žmogui užtenka per parą 2,500 
kalorijų, tai raumenimis dir
bančiam jau yra reikalinga net 
3,500 kalorijųi Tačiau ypatingai 
sunkiai fiziniai dirbąs žmogus 
Dūlinai turi turėti 5,500 kalorijų. 
Gyvybei palaikyti pakanka net 
2,000 kalorijų.

Ką gi turim valgyti, kad gau- 
tumėm ne vien atitinkamą kalo
rijų skaičių, bet kad ir būtumėm 
sveiki bei darbingi?

Subrendusio žmogaus mais
tas turi susidėti iš penkių mais
to griipių, palaikant jų tarpe 
pusiausvyrą.

Kad gautumėm pakankamai 
energijos darbui ir sveikatingu
mą, suaugęs žmogus turi kas
dien suvalgyti: 8 uncijas mėsos 
gaminių, į tą maisto rūšį gali 
būti įskaitytas pienas, siii’is, 
kiaušiniai arba žuvis.

Tenka suvalioti apie 3l/2 un
cijos riebalų (sviesto’, lašinių, 
margarino, aliejaus).

Būtinas bent svaras miltinių 
produktų: duonos, 
pyragaičių ir pan.

Į parą pakanka 
bulvių, tam tikras
žovių, iš kurių dalis turi būti 
šviežios.

Kasdien turime valgyti žalius 
ir virtus vaisius.

Vaikams yra būtini proteinai. 
Jiems ?,daug nąiidingėsnė yra 
mėsa)' negu duona.

Nuo tikslaus maistQ^.ir nud 
jo įvairumo priklauso' nė vien

makaronų.

pusė svaro 
kiekis dar-

“New Leader” apie gyvenimą Pabaltijyje

JEI JŪS NORITE SIUSTI

SIUNTINI - DOVANI I LIETUVI IR USSR DAUS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA:

1776 Broadway, New Yojjffe t00Į9 — Tel.: 581-6590, 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garanįuę|aSl*Visi muilai apmokami musų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. \

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis yąs’i inkmiui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kilų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valamįps ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sek- 
ni t d irniais — nuo 9 valandos rvto. iki 1 valandds popiet.

New Yorko savaitraštyje ‘The. 
New Leader (1981 rugp. 10) iš
spausdintas Jurio Ozolinšio sla
pyvardžiu pasirašytas straipsnis 
“Kolonijinis niurzgėjimas: gy
venimas sovietiniame Pabaltijy
je”, kuriame dąųgiąusia rašo
ma apie Latviją, bęt pąlięčiama 
ir Lietuva. . - . •

“Nacionalizmas stipriausias 
Lietuvoje, vienintelėje katalikiš
koje valstybėje Sovietų Sąjun
gos sudėtyje’’, rašo Ozolinš. Lat
vijoje pasitaikantys maištingi 
incidentai sporadiški ir neorga
nizuoti. Nors Ryga laikoma tur
tingiausiu Sov. Sąjungos mies
tu, Latvijos ekonominė padėtis 
blogesnė už Lietuvos ar Estijos: 
savaitgaliais daugelis latvių va
žiuoja į Šiaulius pirkti dešrų. 
Autorius mauo, kad jei Pabal
tijo valstybėse “prasiverš pro
testas prieš Sovietų Sąjungą”, 
jį greiičausiai įžiebs Maskva, 
mėgindama nuslopinti “aršų kul
tūrinį nacionalizmą” Estijoje ir 
Lietuvoje. Latvija praeityje, 
deja, perdaug taikėsi prie rusų 
— jo’s nacionalizmas, kurį paža-

Anot Ozolinšio, Rygoje pilna 
rusų ir kitų Sovietijos piliečių, 
bendra kalba yra rusų. Todėl 
latviai bijosi, kad jie ima pra
rasti savo tautinę tapatybę. “Tik 
pažiūrėkit į naują drabužių ga
myklą Ogrėje, Rygos priemies
tyje”, kalba Ingrida Lacis. “Vi
sa žaliava impdrtuota iš Rusi
jos, visi darbininkai yra rusai, 
ir viską, ką jie pagamina, siun
čiama pardavimui į Rusiją. Ko
dėl tai gaminama Latvijoje? Tą

- į gamvkla buvo galima pastatvli
joje dąug ^pasitenkinimo. An- , bet ku/Sovietų Sąjungoje. Ma- 
Usovietinįai sentimentai sbp- no akimis, bQdu paprastai 
,’iausi jaunimo tarpe. Jis cituoja įnorima nius kolonizuoti, užtik- 
20-mętį Oį^ą Berzinša, kuris j rinti, kad Latvija niekad n£be 

Į galės būti gaji, nepriklausoma 
Į valstybė”. (Elta)

gera nuotaika.

MCSŲ SKYRIAI:

Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 SL ...................
Allentown. Pa. <— 126 Tilghman Street __ - -...........
Baltimore 31. Md. — 1828 Fleet Street — 
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Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue 
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New York 3, 
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imigracija, esąs atskiestas van
deniu, kaip ir jos pienas.

Nežiūrint tokių pesimistinių 
išvadų, Ozolinšis atrado Latvi-

su panieka kalba apie sovietinę į 
sistemą: “Nepriklausoma Latvi
ja eksportuodavo maistą. Mes 
prilygome Danijai ir Olandijai. 
Dabar dėl visko reikia stovėti 
eilėje, o dauguma krautuvių 
tuščios. Kartais aš su draugais

KURIE ASMENYS YRA 
SVEIKESNI?

žmonės, kurie yra nuolat kuo 
nors užimti ir atlieka kokį nors 
darbą, būna protiniai ir fiziniai 
sveikesni, tvirtina Chicagos uni
versiteto medicinos mokyklos 
biuletenis.

Tinginiavimas ilgainiui išlepi
na mūsų organizmą ir pakrikdo 
mus dvasiškai.

Kad taip iš tikrųjų yra, mes 
jau žinojome daug anksčiau iš 
savo’ tėvų ir senelių, kurie'nuo
lat apie tai primindavo.

»- t p r rt * . * * < | *

dino ūkiniai trūkumai ir rusų išsitaria:

sugiedam senąjį tautos himną, [ 
Mes * visi žinome jo žodžius, • 
nors jis uždraustas’’. Tokių jau- Į 
nuolių maištingumas pasireiškia 
sovietinių paminklų išniekinimu 
ar pavienių rusų sumušimu.

23-metis Vilhelms Miervaldis 
pasakoja apie savo karinę tar
nybą ,kurios metu jis dalyvavo 
šių metų manevruose prie Len
kijos sienos: “Mums pasakė, 
kad jei mes įsiveršim į Lenkiją, 
mūsų laukia partizaninis pasi-j 
priešinimas”. Ingrida Lacis, i 
37-metų medtechnikė, liūdnai 

: '‘Svetimšaliai visad

1W MM OF B **• * ' 
WBM *UlC WY MOTM 
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• Kas savo kalbą niekina, ki
los neišmoks.

Laiminga pirkutė,kur lizdeli 
tur kregždutė.

Linai, miežiai nederės, jei mergelių berneliai nemylės.

ĄŽUOLAS IR NENDRĖ

Kartą ąžuolas nendrei taip kalbėjo:
— “Iš tikrųjų tu gali būt nepatenkinta gamta. 

Net žvirblis tau per didelė našta. 
Kai. lapai sušlama nuo mažo vėjo.
Tu svyruoji, pradedi silpnėti
Ir taip sulinkst, kad gaila j tave žiūrėti.
Tau viskas audromis atrodo, o man tik zefiru. 
Nors tu išaugtum lig šakų, 
Galėčiau aš tave apsaugot nuo audrų;
Tavo gavutė būtų pavėsiu uždengtą, 
Bet mums pavedė gamta 
Visai kitą uždavinį atlikti.
Tave globoti jai vargu gali patikėti”.
Nendrė tarė:—“Tu perdaug jau gailestingas; 
Tačiau nesisielok, aš dar nežūstu.
Ne dėl savęs esu baiminga, 
Nors aš linkstu, bet vis dėlto nežūstu; 
Tad audros mažai man pavojingos.
Kažin, ar tau jos ne daugiau pavojingos? 
Tas tiesa, kad iki šiolei jų smarkunjas 
Dar nenugalėjo tavojo stiprumo.
Ne nuo jų smūgio tu nenulenkei galvos;
Bet palaukim pabaigos’’. >
Vos tik nendrė tą pasakė, s' 
Staiga didelė audra užėjo.
Ąžuols laikės ir tvirtai stovėjo,
O nendrė prie žemės prisiplojo, kaip plaštakė. 
Vėtra siautė ir stiprėti nepaliovė; . Lf n
Staiga tik trūkt ir. ąžuolą su šaknimis išrovė.

> • t: * "■’ • i— T »

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psL, ^ąin?. £3.)
gaunamos Naujienose,
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liai. Kiekvienas vis kitoks. 
- senukas p r a 1 e isdavo 
džiaugsmingų' valandėlių.

Gynybos sekretorius Gasper 
\V. Weinberger padarė “off- 
the-seeord” pranešimą. Pobū
vį rengė Užsienių Polit.kos- 
draugija.

LOS ANGELES, CALIFORNIA
MOKYTOJOS O. RAZUTIENĖS PAGERBIMAS 

IR GAUSA KITŲ BALIŲ IR VAKARONIŲ

anksto buvo skelbta, kad 
sgalio 3 dieną šv. Kazimiero 
parapijos salėje bus lietuvių su
eiga su programa, su vaišėmis 
.mokytojai Onai Razutienei pa
gerbti. Visuomenė buvo kviečia- 
ipa . užsisakyti . vietas, -] 
įprasta, prie stalų. Nuo rugsėjo 
mėn.- vidurio, būdamas San 
Francisso apylinkėse, girdėjau, 
jog ir iš ten kai kas rengiasi 
-Skristi į Onos Razutienės pa
gerbimą. “Vakarų vaikų” tau
tinių šokių mokytoja D. Janu
tienė sakėsi skrisianti į Los An
geles. Moksleive būdama, ji 
mokėsi, tautinių šokių iš Onos 
Bązutienės, dabar San Francis
co mieste jaunimą prie tautinių 
šokių traukdama, juos mokyda
ma, artimai su Ona Razutiene 
Bendradarbiavo/ Būtina ir da
bar Oną Razutienę pagerbti, nes 
ji’ pavasarį vienoje tautinių šo
kių. ir dainų šventėje pasakė, 
jog per - keliasdešimt metų čia 
ne tik mokė jaunimą šokti ir 
dainuoti, bet priaugino jaunų 
Vadovų, tarp jų savo dukterį 
Danguolę Razutytę - Varnienę, 
guriai jaunimo’ ansamblio “Spin
dulio” vadovavimą ir perduo
danti.
T Kai grįžau į Los Angeles, 
Kaip pažįstami kalbėjo, visi bi
lietai į Onos Razutienės pager- 
biino vakaronę parduoti — dau
giau] vietų nesą. Tai' ir dabar ra
šydamas negaliu aprašyti, kaip 
lat'- vakaronė praėjo. Bendras 
įspūdis — vertai ir teisingai, mo-

ei ja, tai j su bus po tos sueigos, 
bet manau, jeg nelosangelie- 
čiams bus pravartu pasiskaityti, 
kas čia veikiama. Gi po tu, be j 
abejo, bus ir aprašymas Nauji s- . 
hose, kaip tas su konsulu susi
tikimas praėjo.

Skautų veiklos jubiliejus
Spalio 17 d. šv. Kazimiero pa

rapijos salėje Lietuvių Skautų 
Sąjungos Ramiojo Vardanyno 
vadovybė rengia iškilmę — 30 
metų čia skautiškos veiklos pa-’ 
minėjimą. Kviečiama visuome
nė. Programoje parašyta, jog 
ai bus skautiška vakaronė su j 

vaišėmis. 1
Kitą dieną, spalio 18-ąją, s k- 

madienį, skautiškasis jubiliejus 
"aus tęsiamas. Pamaldos šv. Ka
zimiero paiapijes bažnyčioje;;n 
po jų — skautų ir skaučių suei-; 
»a salėje. B

Parapijos sukaktuvių 
pabaigtuvių programa

Nuo pavasario Šv, Kazimiero 
parapija, monsinjoro J. Kučin- 

j 4:0 vadovaujama, mini 40 metų 
1 sukaktuves.

šviestomis, Onos Razutienės į Per tu°s dešimtmečius para- 
veiklos laikotarpiai ir darbai,} PŪ’a turėjo šviesių ir audringų 

J dienų, bet šviesa laimėjo. Buvo 
pakili nuolaika, steigiant savą
ją parapiją anais laikais, kai čia 
dar vadinamųjų naujųjų ateivių 
nebuvo. Bet, kai po Antrojo Pa
saulinio karo atvažiavo, kaip 
vieno senojo ateivio išsireikšta, 
“prakeikta dypų tauta”, prasi
dėjo nesutarimai, pasireiškė 
mokytų vyrų pastangos visą lie
tuvišką veiklą paimti į savo Yan
kas per vadinamąją • Lietuvių 
Bendruomenę.

Nuo beadruomenininkų kliuvo

ir kt.
Apie Oną Razutienę ne kartą 

rašiau Naujienose. Jos veiklą ne 
kartą teigiamai skaitytojams' 

kaip i pristatė ir Vladas Bakūnas. Tai 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk 
los lietuvių kalbos mokytoja, 
šeštadieninės lietuvių mokyklos' 
mokytoja, tautinių šokių ir dai
nų mokytoja.

Kažkuris pokalbininkas, at-' 
pasakodamas Onos Razutienės 
pagerbimo programą, tarė ją 
pasakius, jog jaunimo ansamb

NBC radijo pranešimas apie pav. Lietuvą
NBC radijo laida WRC —| 

laike, davė informacijas apie, 
kraštus kurie Washingtone tu-| 
ri diplomatines atstovybes 
po aštuonis kartus į dieną,

l apie kiekvieną valstybę. Toje 
| informacijų serijoje minėtoji 

radijo stotis, gavusi medžia
gos iš Pasiutinybės, informavo 
apie Lietuvą aštuonis kartus 
š. m. rugsėjo 19 d. . Trumpai

Į paminėjo Lietuvos istoriją 
nuo 12-jo šimtmečio, pranešė, 
kur Lietuva yra, kiek turi gy
ventojų ir kokia jos teritorija 
bei dabartinė padėtis; PaPbrė- 
žė, kad lietuviai nenusilenkia 

režimui ir kad 
‘ ‘ • kon- 

sularinės misijos veikia JAV-

Pagal ALT ir JAV L.B. val
dybų pageidavimą Lietuvos 
atstovas priims Š. m. spalio 11' 
d. Pasiuntinybėje išvardintų 
organizacijų valdybų atstovus 
aptarti Lietuvos Pasiuntiny
bės remonto klausimus. 
Kai kurie neatidėliotinai su- 
biai reikalingi taisymai šį ru
denį jau padaryti, o kitiems, 
skubiai reikalingiems taisy.1 
mams Pasiuntniybė pinigų ne
turi.

Gyvenimo šešėliui ilgėjant,' stebint, tavo aistra pakyla — 
žmogaus demėjiniasis daug kuo tavo dienos yra prailgintos, 
ma ėja. Kuo’ seniau jis domė- Į 
josi, kuo jo širdis tuo ar anuo 
dalyku smarkiau plakė, kuo jo 
mintis buvo lakesnė, juo jis “al
po” išvydęs savo mėgiamą da
lyką, šiandien jau nebeturi pa
trauklumo. Jis pasidarė,abejin
gas viskuo. Jam jau -neįddmu 
niekas. Toks žmogus greitai 
vysta, nyksta ir jam jau jokie 
vaistai negali pagelbėti. Kol 
magnatas traukia geležį,, tol ji 
laikosi prisišliejusi prie joy bet 
jei magnetas nustojo- traukimo, 
savybės, tada geležis atsipalai
duoja nuo magneto ir krenta 
žemyn.

Ir kol žmogus kuo nors do
misi, kol jis ko nors trokštą, kol 
jo širdis smarkiau suplazdena 
pamačius jo’ mėgiamą dalyką, 
tol jis laikosi, nežiūrint Į pra
leistų metų eilę ir jo organiz
mo trūkumus. Tačiau jei jau 
nieko nėra kas žmogų patrauk
tų, kas ji sudomėtų, tokiam žmo
gui’' jau laikas' keliauti į kitą 
pasaulį.

“Sietynas” savo skaitiniais’mė
gina daug kuo’ skaitytojūs sudo
minti.' Jis vilioja skaitytoją -j’ 
gamtą, kur viskas -žėrį Saulutės 

I spinduliuose, >kųr tokia gyva 
I žaluma, kur ’.viskas taip įdomu 
‘ ir stebuklinga. Jis-pasakoja apie 
jpuūtykiūs gamtoje,’ apie įvykius 
su' gyvulėliais, paukščiais,. žvė
reliais. Jis mėgina prapuštyti 
laiko dulkes ir parodyti nuosta-1 
biūk žrhdĮiių pergyvenimus. Jis • 
norėtų praskleisti ir ateitį,, kas 
žmogaus Taukia ~ ir tuq: metų, 
kada mūsų tikriausią, jau nebe- 
-bua.. , -j • t;?' ,,

Jei .tokįe skaitiniai tavo dė
mesį pątraukią,ų?jieį tu, saky
sim, sėdėdamas7 parke stebi 
kaip . žiogelis smuikuoja, kaip 
strazdas- savo vaikučius penį, 
kaip voverytė slepia' riešutus ar 
net skruzdėlytė velka šiaudelį,- 
ar savo . kambaryje stebi kaip 
voras medžioja muses; jei tai 
tu su įdomumu darai, jei tai

Jei tavo dėmesį patraukė ir tu Į sovietiniam 
su įdomumu perskaitei, kaip Į Lietuvos diplomatinės ir 
buvo susprogdintas Kauno Ža- \ ! „ 
basis tiltas, ar kaip B. Naujalis j ir kituose \ akarų kraštuo. 
gelbėjo karo metu žydaitę, ta-! 
vyje pradeda atgimti susidomė
jimais šios žemės reiškiniais. Šį 
susidomėjimą vystyk ir plėsk. 
Nesvarbu ar tai būtų gyvoji ar 
negyvoji gamta, ar praeitis ar 
ateitis, ar mokslas ar fantazija. 
Svarbu, kad tu kuo nors susi
domėtum. Gali būti ir paprasti 
rinkiniai, - sakykim, pašto ženk- j 
lai, krauklai, mineralai ar pa
prastos degtukų dėžutės. Paži-j 
nojau vieną senuką, kuris rinkoj 
įvairius butelius. Lentynose bu
vo prikrauta įvairiausi —- stora
pilviai, ilga kakliai, trumpi,-
aukšti, juokingi ir rimti bute-j 
liai. Kiekvienas vis kitoks. Ir čia i 

daug

se.
Trumpos informacijos buvo 

duodamos per tą pačią radijo 
laidą apie 129 kraštus, turin
čius Washingtone diplomati
nes misijas ir toji inforinacijų 
serija buvo baigta š. m. Spalio 
4 d.

j PABALTIJO VALSTYBIŲ DIP 
^'1 LOMATINIAI ATSTOVAI

< DALY\rAVO JAV į VICEPRE
ZIDENTO PRIĖMIME

■19S1 m. rugsėjo 24 d. JAV 
viceprezidentas ir ponia Bush 
savo rezistencijoje surengė 
priėmimą dipolmatinų misijų 
šefams ir jų žmonoms. Priė- 
minian buvo pakviesti ir jame

MEDAUS NAUDINGUMAS 
MŪSŲ ORGANIZMUI

Jau iš senų laikų žinoma, 
jog medus yra ne tik skanumy
nas, bet ir geras maistas ligo-‘ 
niams bei vaikams.

Medus taipgi padeda virški
nimui, saugo skilvį nuo atsira- 
ganizmo atsparumą prieš in- 
sulaiko akmenų formavimąsį 
tulžies pūslėje.

Reguliarus medaus vartoji
mas apmalšina nervų sistemą 
ir padeda miegoti.

• Medus taipgi sustiprina -or- 
ganiizmo' atsparumą prief in
fekcijas. Vaškas gi naudoja
mas Įvairių vaisitų pagamini- 
mui. i į

Verta taipgi prisiminti, 
vartojant medų vietoje 
raus, mes apsisaugom ir 
bereikalingd nutukimo]

c ■ , - . dalvvavo Lietuvos, Latvnos irSurask sau; įdomų uzsiemima-1 . v. . , . , .. . /J Estnos atstovai su žmonomis■ namatvsi. kam tn J .
Kalbantis su ponia Bū'sh, p. p. 
Račkiams buvo malonu patirti 
kad ji gerai supranta Lietuvos 
padėtį. ■ 

: ‘1 * * *
PABALTIJO VALSTYBIŲ DIP 
LOMATINIŲ ATSTOVŲ PA

SITARIMAS ,
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

atstovai JAV-se, S. A. Bačkis, 
An. Dinbergs ir E. Jaakson š. 
m. rugsėjo* 24 d. buvo susirin
kę pasitarti ir pasikeisti nuo
monėmis. bei informacijomis 
apie tarptautinę padėtį, šian- 
dienįn.g jų kraštų situaciją bei 
naujų pąrągūnų įtraukimo 
klausimą. :j.>

,Tį981 jn^jspąlio 5 d. Lietuvos 
atstovąs.-dr/.S], A. Bačkis, da.

li' pamatysi, kaip tu pajaunėsL- 
Daug .ligų, kurios šiandien tave 
kankina, išnyks. Grįš apetitas ir 

. rąmus: poilsis.-' Su ilgesiu lauksi 
rytojaus dienos, kad tęsti savo 
užsiė'mini<. širdies užsiėmimas, 

■džiaugsmingas,- tyras džiaugsi, 
imas yra. kaip alyva judančios 
'^mašinos metalinėms dalims] 
Tepk savo stingstančias ir nusi- 
dėvėjusias ‘organizmo dalis su 
krištoliniu džiaugsmu.

(Iš Sietyno) /’

lio vadovybę perleido dukteriai Į klebonui J. Kučingiui. Susi- 
Danguolei, bet pati nepasitrau daręs dar ekstra komitetas 

: spausdino pareiškimus, raginan
čius neaukoti parapijai bei ne
remti mokyklos statybos,, etc. 
. Klebonas Kučingis bendruo-- 
menininkų agitacijos nepaisę, 
ėjo prie užsibrėžtų tikslų^jgy- 
vendinimo. Taip i dabar ir! ^tie 
“kovotojai” jam ranką^biičiuo- 
ja, puikiausiai vertina jo veiklą 
(a la J. Kojelis), kad čia mo
kykla, kad čia šeštadieninė mo
kykla, ka čia Centras jaunimo 
sueigų, o taip pat ir senimo or
ganizacijoms veiklos vieta.

Ttaip tad po puikios veiklos 
parapija spalio 25 dieną baigia 
40 metų sukaktuvių minėjimą- 
Ryte iškilmingos pamaldos baž
nyčioje, 1 vai. popiet parapijos 
salėje pagerbimas parapijai pa
sitarnavusių asmenų, daininin
kės solistės K. Vidžiūnienės (iš’ 
Arizonos) koncertas su pianiste 
Raimonda Apeikyte.

j. Klauseikis 
(Bus daugiau) ■ • —•

kusi. Bravo!, kad savo’ patirtim 
ir toliau žada ansambliui pagel 
bėti.

Susitikimas su generaliniu
Lietuvos garbės konsulu

Mirus ilgamečiui Lietuvos gar
bės konsului Juliui Bielskiui, 
prieš keletą metų JAV Valsty
bės departamentas Vytautą Če
kanauską paskyrė generaliniu 
Lietuvos garbės konsulu Los 
Angeles mieste. Tai iš anksčiau 
čia visuomeninėje veikloje pasi
žymėjęs vyras, Korėjos karo’ ve
teranas. :

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyrius spalio 11 d. 
rengia Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, susitikimo popietę su 
konsulu Čekanausku. Visuome
nė kviečiama dalyvauti. Konsu
las papasakos apie Lietuvai at-

i

O -AT 1 X

kiloja Ona’ Razutienė pagerbta, stovavimo darbus ir bus galimą 
iJrtfgrama buvusi vieniems per- pasikalbėti visuomenei rūpimais

Ž. MIKŠIO PARODA .]/
Karsrubės, V. Voietijoje, vaį- 

stybiniąni. teatre-įnuo>. rugsėjo:
.27 .d., teatro foy^ rodoma 
J Būntb Mikšio (Paryžius) f^LW 
Oticės ir Lenos” ofortų parodK; 
Tuo pat metu Karlsrubės te'ąį 
fraš .stato G.’ Buchnerio “L^- .^..... ... 
oncės ir Lenos” dranios veiksi b vavo ^ąniĮ^sįaorių apskri.
Ją. Parodos :atidaryme dalyvį 
vo ir pats ; autorius; - 

(Iš Eųr. Lietuvio)

to stalo?: \j>»buwje? kur JAV

PIRKITE JAV TAUPYMO/BONUS:
klausimais.

Be abejo, kai Naujienų skaį-
ilga, kitiems labai patikusi, nes 
nebuvo ilgų prakalbų, buvo ro
domi fotografijomis, ekrane ap- tytojus pasieks ši koresponden-

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

■ F

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKTENS

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

■ BCrXSTINGAI I8P7LDGMI RECEPTAI • FANNIE KAT SAL- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKME

Atdara šiokiadieniais nuo

;i □KAN. BA, RegfrimofcM vririlnlnkM

TeL 476-2206

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ imIŠ PRAEIT]
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 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 £25. Kieti viršeliai. Paštas £2.

KIEK KAS PAKELIA ;
IŠGERTI VYNO

Statistika apskaičiavo, kad 
beveik penktadalis visų PPran 
cūzijos gyventojų per'dieną iš
geria ne mažiau litro (trupų
jį daugiau negu vieną kvortą) • 
vyno”. •

Palinkusių į girtavimą ten 
laikomas taš, kuris išgeria per 
dieną daugiau keturių litrų.

Tuo tarpu Ispanijoje girtuok 
liu- laikiomas tas, kas išgeria 
du. litrus, o. Italijoje — vieną 
litrą- vyno. , . . / J]

• Džiovink šieną, pakol sau 
lė šviečia. j

• Tėvų elgesys yra knygą^iš 
kurios vaikai atidžiai mokosi/

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS-KNYGOS
• r LITERATŪRA, lietuvių literatūros, • .meno ir ;mokšlo 

1954 m, metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vincų 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusk 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 duomeniml* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja £2.

• Vienišo ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg*

• LIETU VIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

e KĄ LAUMĖS LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės «t«J- 
minimal ir mintys apie asmenis ir vietas nėprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja £6.

'• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičiu 
vertima*. 200 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygo* gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halated St, Chicago,
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NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius* 
tyio 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet ŠeštadieniaisDar kartą apie Naujienas
Gyvenimas eina nepaprasta sparta. Nespėjo aprimti 

Salvadoro įvykiai, Sovietų transporto laivai veža vis dau
giau Įvairios karo medžiagos į Kubą. Nespėjo išsispręsti 
Pietų Afrikos konfliktas su Angola, kai prasidėjo milži
niškos demonstracijos Berlyne. Dar neišaiškintas turko 
M. Agca pasikėsinimas prieš popiežių, o buvo nužudytas 
Egipto Prezidentas Sadatas karių uniformomis apsirė
džiusių teroristų, diriguojamų iš tų pačių šaltinių, iš ku
rių plaukia Įsakymai ne tik Vakarų Europai pavergti 
bet ir visam laisvajam pasauliui pagrobti.

Kiekviena diena atneša tiek daug naujų temų, kad 
nebelieka laiko. Naujienų reikalais pasidalyti svarbiau
siomis mintimis. Turime? dėti į šalį lenkų; vengrų, pakis
taniečių, indų ir kitus reikalus, kad galėtume pasidalyti 
pačių Naujienų keliais svarbiais klausimais.

Pats svarbiausias klausimas yra pinigai. Viskas 
brangsta, o pajamos nedidėja. Nekalbant apie popierių, 
spausdinimo mašinas, pakeltas pašto išlaidas, brangsta 
gesas, mašinos ir elektra. Turime taisyti senstantį namą. 
Jau minėjome, kad reikia mažiausiai $15.000. Surinkome 
apie $4,000, bet likusi suma labai lėtai juda.

Gyvenome iliuzija, kad neturėtų būti sunku sudaryti 
$10,000. Reikėtų tiktai surasti dešimt pinigingų žmonių, 
kurie i metus galėtų pakloti po tūkstantį ir reikalas būtų 
išspręstas. Bet tų tūkstantininkų nėra. Praeitais, metais 
marijonai surinko 150 tūkstančių, o Naujeinoms sunku 
sudaryti dešimt tūkstančių. Negalima pasakyti, kad nau- 
jieniečių tarpe nėra pinigingų žmonių, bet jie nepajėgia 
tokios sumos skirti laikraščio reikalams. Kas pinigų turi, 
tai juos nori turėti. Gal būt, juos turi todėl, kad neiš
leidžia. Liepto gale juos kiti nuneša, bet Naujienos savo 
dalies negauna.

Paaiškėjo, kad negalime pasitikėti pinigingesniais 
Reikia tenkintis šimtininkais ir mažesnėmis sumomis. 
Skaitytojų tarpe dar tokių yra. Šimtininkai ir dabar 
aukoja. Aukoja neprašyti. Jie žino, kad lietuviški laikraš
čiai negali patys išsilaikyti. Visi lietuviški laikraščiai 
reikalingi paramos. Lietuviai mėgsta skaityti, bet jie ir 
moka. Žinoma, kad ir šimtininkų skaičius ne toks didelis,

bet lietuviai yra darbštūs ir taupūs. Jie niekad neišleidžia 
paskutinio cento. Dirbdami jie visuomet dolerį kitą su
taupydavo. Šimtinė jiems neturėtų būti tokia sunki. Jeigu 
jie vertina Naujienas, jų teikiamas žinias, skubias ir svar
bias informacijas, teisingus komentarus, tai prašome įsi
traukti Į šimtininkų eiles, priremti petį prie Naujienų. 
Svarbu neatidėlioti reikalą, nelaukti iki metų pabaigos.

Penkiolika tūkstančių, rodos,, neturėtų būti sunku 
sudaryti. Vietoj dešimties pinigingų,,turėtum rasti šimtą 
darbininkų ir biznierių, kurie galėtų šimtine prisidėti 
prie šio vajaus. Norime atkreipti dėmesį į. specialiai susi
dariusias mūsų lietuviško gyvenimo sąlygas. Naujienos 
visą laiką rėmė ir pritarė Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbui. Naujienos ir šiandien ALTą' skaito pačia svar
biausia lietuviška organizacija. Naujienos ir šiandien yra 
Įsitikinusios, kad ALTas ne tik šiandien, bet ir ateityje 
galės būti naudingas Lietuvos laisvei, nepriklausomybei 

.ir demokratinei santvarkai. Naujienos Pasisakė prieš 
tuos, kurie užsimojo ALTą išardyti, ALTą pakeisti kitu 
veiksniu.

Būtų logiška, kad Naujienos, atsiradus ekonomi
niams sunkumams, kreiptųsi Į ALTą. Naujienos turėtų, 
paprašyti ALTą paramos. Atrodo, kad ALTas turėtų pa- 

. dėti. Bet žmogus, kuris Naujienų klausimą turėtų ALTui 
pristatyti, pareiškė, kad jokiu būdu dabar ALTui negali 
Naujienų klausimo kelti, nes nieko iš to neišeis.

Kodėl neišeis? Todėl, kad dabar ALTe yra tokių 
atstovų, kurie yra priešingi Naujienoms. Jeigu klausi
mas būtų iškeltas valdybos posėdyje, tai kiltų Priešingų 
balsų. Tie balsai gali pakenkti ALTo vienybei. Dabartiniu 

• metu ALTas turi būti vieningas, negali kelti klausimų, 
kurie pakenktų dabartinei vienybei. Be to, davus Naujie
noms piniginę paramą, kiti taip pat prašytų.

Naujienos pritaria ir VLIKo darbui, bet VLIKe yra

lęfonjptioii Sources of the 
United States, T976?k ur tėra su 

j minėtos tik dvi radijo progra- 
. mos Pittsburghe ir Wather- 

į, o pranciškonai vienin- 
jie vru IrBuSwt plato,
k.) prapįįo*. padarai. Ji. L' «• " '“I;
neturėtu pasikartoti naujame -- ™ 
neiklr.p.dip,. tpme. "* ■
B« ar uauas reikalingas UrkS P**“; *ur l><®>>netl tik 

{inonnj vardynas, kokiu is tikįr . . .. .
ryju ir buvo Lietuvių Enčik-I 

Vardyno nelaimė yra 
ta. kad jame galima pridaryti 
tokias nesąmones, kaip apks- 1 
čia u parodyta. Man regis, kad 
minis yra ręikaimga^ naujas 
ir objektyvus Pašaunu Lie tu
riu Žinynas, kurį suredagavo 
Anicetas. Simutis ir kuris buvo Į 
išleistas metais Erook- 
lyne.

Tas žinynas davė puikias ži
nias apie Lietuvą ir lietuvius 
an<_lą kalba, o lietuvių kalboj į 
nrista^ė mūsų organizacijas ir 
kolonijas, žinynas yra plačiai 
paskleistas per visą pasaulį; jį 
rasi kiekvienoje didesnėje bi
bliotekoje. Taip pat žinios yra 

į ne vien tik įdoinics, bet ir nau-. 
dingos. Iš kaito sužinai daug 
ir smulkiai apie kokią nors or. 
ganizaciją ar koloniją.

Be to, toks žinynas atsvertų 
nepilną ir net klaidingą infor 
maciją,kuri šiandien yra sklei 
džiama bedruose etniškuose 
žinynuose. Kaip pavyzdžius 
galima nurodyti Paul Wasser
man ir Jean Morgan, Ethnic

ENCIKLOPEDIJOS WAS?
(larsęsb analų enerkUmedi- 

stas Samuel Jtihnsųn (1709 — 
1781) yra pasakęs, kad vardy
nai yrą kaip laikrodžiai — 

Į jrks laikrodis nėra visiškai tik 
r sius, bet koks geriau negu 
I nieko.

Taigi, reikia atsakyti teigia
mai, j k]ausimąt ar reikalingas 
naujas papildomas tomas Lie 
tuviu Enciklopedijos serijoje.

Tačiau bostoništė enciklo
pedija yra kaikur nedovanoti
nai netiksli. Tokiu būdu nau- 
iasis papildomas tomas turėtų 
išvengti propagandos ir šališ
kumo, kuo pasižymėjo busto
ji iškė enciklopedija lietuvių 
ir anglų ka’bomis.

Kur yra ta propaganda? Juo 
zui Ambrozevičiui - Brazaičiui 
angliškoj versijoje duota dau
giau vietos, negu Juozui Tūbe
liai. Ar svetimtautis turėtų su
sidaryti klaidingą įspūdį, kad 
ilgamečiu premjeru buvo suki- 
Įinįnkas Brazaitis, d ne valsfy-, 

: b mink as Tūbelis? Brazaitis ga 
vo daugiau vietos, negu Kazys 
Škirpa, bet čia irgi netvarka,
nes Škirpa daugiau prisidėjo 
prie Lietuvos valstybinio gyve
nimo. Ką jau bekalbėti apie 
ministers Stasį Lozoraitį, ku
ris turi tik trečdalį Brazaičio 
vietos.

Tokių netikslumų būtų ga-
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Įima prlskaityįi labai daug, ir

tokia pati padėtis. VLIKe yra politinių grupių, sudarytų 
vienybės, vardan, kurios nepritaria Naujienoms. Jeigu, 
kreipsimės į; VLIKą, tai tiktai sukelsime dar vienas dis
kusijas, kurių, šiandien jau ir šiaip yra pakankamai, 

i Kreipsimės Į paskirus asmenis ir paliksime ramybėje pa
čias-organizacijas. Mes ginsime VLIKą ir ALTą, kaip

■ gynėme iki šio meto. Ir viską darysime, kad VLIKe ir 
Į ALTe nesukeltume bereikalingų diskusijų. ■

Šia proga verta priminti, kad visi ALTo priešai yra
■ ir Naujienų priešai. Jie kritikuoja ALTo vedamą darbą, 
ir kartu įvairiais būdais stengiasi Naujienoms pakenkti,

'stengiasi mažinti garsinimus, atkalbinėja skaitytojus, 
skleidžia Įvairiausius gandus. Prie kai kurių klausimų 
dar teks sugrįžti, bet vienu nelemtu gandu norime čia 

'pasisakyti. Paskiri asmenys skleidžia gandus, kad Naų: 
jienų atsakomybė netvarkoje, kad ne viskas, užrašinėja
ma. čia norime pasakyti, kad į Naujienų iždą įrašomas

■ kiekvienas doleris ir centas kiekvieną dieną. Pajamos 
’ buvo visą laiką tvarkingai įrašomos, jos yra ir šiandien 
įrašomos. Už kiekvieną sumokėtą dolerį išduodamas pa- 

• kvitavimas. Praeitais metais buvo paleistas panašus gan- 
;das, bet kai šėrininkams buvo Įteiktas auditoriaus pasi
rašytas liudijimas, tai visi nutilo. Dabar ir vėl leidžia
mas naujas gandas, siekiant laikraščiui pakenkti. Tvir
tinant kad visos pajamos įrašomos ir bus auditoriaus 
paliudytos. Visa bėda, kad išlaidos didesnės, negu paja-. 
mos. Užtat ir kviečiame visus šimtininkus talkon, kad 
Naujienos galėtų ir toliau skelbti teisingas ir tikslias žinynas), 
žinias.

liai; frontininkai, bet ne krikš 
čionys deųuikratai; socialistai, 
liet ne liaudininai, ir t. t.; M. 
Hecker,Ethnic America 1970— 
1977, 1979»kur remiantis Argir 
do Budreckio žiniomis sako
ma, jjOiį “1971 m. lapkričio 
mėn. 5 d. Simas Kudirka at
vyko SĮįgįj®' Yinrkan 
žmoną, 2 vaikus 
.Ainerikes Lietuvių 
menė kartu su
dėl Simo artimai dirbo su Am 
nesty International, kongres- 

’-jmaąu Hanrahan ir senatorium 
i Percy gauti vizas Simui Ku- 
I dirkai ir jo šeiniai atvykti i 
Jungtines Valstybes.” Algirdui 
Budreckui, istorikui profe
sionalui, tik “1971 m. vasario 
16 d. dėka Amrikos Litūvių 

i Bendruomenės ir Amerikos Lie 
tuvių Tarybos, daugiau šimtas 
įstatymų leidėjų kalbėjo Jung

tinių Valstybių Kongrese Lie
tuvos nepkriklausomybės 53-čių 
•metinių proga.” Visur kitur per 
visus kitus metus buvo tik Ame 

i riko& Lietuvių Bendruomenė. 
“1975 m. liepos 25 d. susitikime 
su Kongreso nariais iir emig

rantiškų organizacijų vadais,
• Prezidentas pareiškė, jog po 
Aiitro.j pasaulinio karo Jung
tinės Valstybės 'nepripažino.; Lie 
tuvos, Latvijoj ir Estijos sovie

tinės anekcįįos ir taip daro ir 
šiaridisin.”^ Taigi B'udreckiui 
Amerkos Lietuvių Bendrtrome- 

■ nė yra lietuvių išganymas, o 
.Amerikos Lietuvių Taryba net 
praranda savo veidą ir vardą

• kaip emigrantinė organizacija. 
Būtų galima priskaityti iri ki
tus bendrinius etniškus šalti
nius, kur informacija apie Lie

Įtuvą ir lietuvius yra nepilna ar 
-iškraipyta.

: Taigi reikalinga surinkti tiks
lias ir tinkamas žinias apie Lie
tuvą ir lietuvius. Gal būt, tik 

,tą darbą neturėtų atlikti Lietu- 
. vių Enciklopdijos žmonės, ku- 
-rie nepasižymi objektyvumu, 
bet, pavyzdžiui, konsulas Ani
cetas Simutis, kuris yra išra
dingas istorikas (jis surado, 

Jog New Yorko — Naujo Am
sterdamo pirmas mokytojas bu
vo lietuvis Aleksandras Kur
šius septynioliktame amžiu j e), 
ir kruopštus bei sąžiningas met

I raštininkas (Pasaulio' Lietuvių

su savo 
ir motina.
Bendruo- 

amerikiečiais

Juozas Nendriūnas

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinvs)

Žemaičių kunigą paskatino pamokslą para
šyti svieto nuodėmių gausybė. Jų visuomet buvo, 
bet dabar atsirado naujų ir, atrodo, pragaištin
giausių. “Tarp Dievo kviečių, — rašo žemaičių 
kunigas, — atsirado daug pelų; tarp Viešpaties 
Jėzaus avelių apsčiai ožių ir šmotas vilkų, įlin
dusių ing avies kailį. Vieni žodžeis šauk, kiti 
raštus rašą, kiti negeras knygeles iš Prūsijos ir 
Amerikos parsinčią... Kiti niekin ir išnerožji vy- 
Aemrikos parsiunčia... Kiti niekin ir išnevožji vy- 
džjojirpąi yra darbąs, žafranklai. ir spąstai pik
tos dvasios.”

Seniau kitaip yra buvę, — sako žemaičių ku
nigas, — “nes Bažnyčia šventa neturėdavo jo
kios pariškados ant sudraudirao bedievių ir lai
dokų.” Žemaičių kunigas yra pilnas simpatijų 
Lenkijai, lenkų kultūrai ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystes unijai su lenkais, nes “Vieš

as Dievas Lietuvą nuo pražuvos išgelbėjo, ap
švietė. į,' kimino ir gausiomis dovanomis ir ioc- 
kemis apipyA pas Lenkus.” Dėl to ir mužikų vai
kai turi moky ’s lenkų kalbos.

Senovėje bjta labai gera, mano vienas .že

maičių kunigas:
“Teisybė visuose parėdymuose būdavo 

išlaikyta. Visi padėjimai ir zokonai būdavo 
statomi valug Dievo prisakymo ir mokslo 
šventos Bažnyčios kataliskos... Teisingi pa
dėjimai teisingai būdavo išpildyti, nejokio- 
mis suktybėmis nei apgaulėm? vietos ne
būdavo.” ri
Į tą palaimintą senovės santvarką žemaičių 

kunigo vertinimu buvo darniai įsijungusi ir 
:praeities baudžiava.

“Lengvybė gyvenimo būdavo neišpasa
kyta... Žmonės vergdieniai, priėmę krikštą, 
tokią pat lengvybę, kaip ir Lenkų kmioĮ^aį, 
apturėja... Jokių pagalvių, nei denių, nej jo
kių rinliavų, nei sipkų ing magaziną, nei 
kašta ant iškabų ir algos vaitų, nei ing vais
kų eit.”
Tik ponai buvę apkrauti visokiomis Prievo

lėmis, tarp kurių buvo pareiga “bažnyčias fun- 
dušais apveizėti”. Visa mužikų sunkybė buvusi 
“ant nedėlios bent po dvi ar tris dienas <iųsti 
idarbininką dvaro laukus išdirbti... Ponai ir ba
jorai išpildydavo savo skarbus ant pastatymo 
ipo visus miestus ir parapijas šventų bažnyčių, 
klioštorių zakauninkams ir zakauninkėms, špito
lių ir skyrė bažnyčioms fundušus, idant žmo
nėms nereiėtų maitinti asabas dvasiško stono.”

Anuos laikus atitikdamas, buvęs kilnus ir 
mokslas Krakuvos bei Vilniaus akademijose, die

vobaimingų profesorių kuriamas bei palaiko
mas, ir buvę negirdėti, “kad koks jaunikaitis bū
tų iškaloj, apsižagęs puikybe ar bedievyste. Ne- 
:buvo girdėti nei nihilistų, nei anarchistų, nei jo
kių karalžudžių. Tarp visų mokslų buvo pirmiau
sias ir švariausis mokslas šventos religijos kata
likiškos.”

Dabar, žemaičių kunigui pamokslą rašant, 
“pikta pavietris svietiškos dvasės vis labiau pla
tinasi ir znaimi dalis literatūros jau buvo pa- 

• švinkusi nog bedievystės parmazonų ir pran
cūzų pilozopų.” Visas blogumas einąs iš dabar
tinio mokslo, kuomet universitetuose nėra kuni
gų kątąHkiškam mokslui dėstyti, o Profesoriai 
“yra apgyžę d vase parmazonų.”

Pamokslą baigdamas, vienas žemaičių kuni
gas paliečia ir politinį klausimą:

“Popięžius ir Ciesorius yra — sako že
maičių kunigas, — tarnai Dievo ir jo vieti- 

, ninkais ant mūsų. Kaip danguje aniolai ir 
šventike j i pildo Dievo parėdymus, taip ly
giai ant.žemės reik klausyti perdėtinių, nuo 
Popiežiaus ir Ciesoriaus pastatytų.”

j Nęderą abejoti vieno žemaičių kunigo nuo
širdumu. Taip pat aišku, kad jam, visa siela Įau
gusiam į dar netolimą bajoriškos Lietuvos — 
Lenkijos respublikos praeitį, buvo nepaprastai 
priešiška ir koktu stebėti lietuvių tautinio sąjū
džio pirmuosius žygius, dažnai nebevadovauja- 
mu “bažnyčios šventos”. Konservatyvus iki pa

skutinės užsegtos sutanos sagos, praeitimi gy
venąs, idealizuojąs ne tik anais laikais jėzuitų
dėstytąjį Vilniaus akademijoje mokslą, bet ir 
linkęs grįžti į ankstyvuosius viduramžius, že
maičių kunigas negalėjo pakelti jo laikų šviesuo
menės tikybinio abejingumo, bent atšalimo ka
talikybei ir jos pąrmązoniškų “bliuznierstvų”. 
Kalbėdamas apie lietuviškąją dabartį, vienas že- 

^maiejų kunigas piktu žodžiu puolė, suprantama, 
varpininkus, nors tarp plitusių “blogų knygelių” 
jau galėję, pasitaikyti ir socialistinių raštų. 
“Varpas” nepasiliko skolingas “pamokslo” auto
riui. Recenzuodamas “pamokslą”, skyrė jam il
gą, per du numerius ėjusį straipsnį (“Varpo” 
1900 m. 11 ir 12 nr.), Pavadindamas knygutę 
šiukšlėmis. Puolamiems varpininkams gal ir ne
derėjo tuomet kitaip pasidaryti, bet mūsų die
nų akimis žiūrint, “pamokslas” reikia vertinti 
kaip istorinį, būdingą dokumentą, kad anais lai
kais būta pas mus dar ir tokių kunigų, žemaičių 
kunigo politinėje sąmonėje, pagrįstoje katalikų 
bažnyčios skelbtų lojalumu svietiškai valdžiai, 
įau visiškai Įsigyveno Rusijos “ciesorius” kaip 
Dievo tarnas ir mūsų valdovas . Ir tik vietoje jis 
dabteli netvirtas. į klausimą: “Ar mes įurime 
būti Rusijos padonais ant amžių?” atsako: “Ant 
to gali atsakyti Dievas ir mokyti vyfai”.

(Bus daugiau)
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VBSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIAI
x-v. s

- GORDON FUNERAL HOME -

EUDEIK1S
Egle žalė, ų Karalienė (Tapyba). Ii aniosairii

t

GAIDAS - DAIMID
'HIHIagsu LAIDOJIMO IŠTAIGA

— Dzūky Draugijos valdyba kviečia
* savo nanus atvykti i susirinkimą — 

t Dzūku pjp eię, spalio mėn. II d., 
3 va-, popiet Jaunimo Centro kavi
nėje* B^s svarstomi araug jos eina-

I reiKa-ai ir apsvai styti ateit es 
‘ planai. Visi kviečiami gausiai daly
vauti. Valdyba

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršpliąL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

• ' tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, JL 60608

TEL 233-5893

OR. A, B. GLEVECKAS
gydytojas ir chirurgas.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 WmJ. IO3rd Street t 1 C*.* ;

Valandos pagal susitarimą

DR, FRANK PLECKAS
**. r • * - »

OPJOMĖTRISTAS 

kalba lietuviškai
2618 W. 71* St. Tel. 737-5149

Tikrina a Iria Pritaiko akiniui 

ir “contact lenses”.

SUSIRINKIME

Motery draugijos Ąpsvie- 
tos poatos.oginis narių susjrinKimas 
įvy^' šesjąd-ęnį, spalio 10 (L, 1 ‘ vii.! 
poelgi, 3įp8‘S. Won Ave. Nares 
prašomos atsilankyti, nes yra svarbių 
KlKaių aptaiU- Bus;'ir vąįsės.

Qidžga|yįs, rast

LENKIJOJE STEIGIAMOS
STUDENTŲ SĄJUNGOS

Lenkijos “Solidarumo’’ ži
nių biuletenyje paskelbta, kad; 
Lenkijos tautinių mažumų.. 

, (gudų, lietuvių ir ukrainiečių).
ŠvietimjOĮ,

(Tęsinys;

Knygoje aš aprašiau tikrą tei
sybę apie jų darbus, kalbas ū? 
elgd-į,~ką jie' darė “ką jie kalbėjo, 
įy kaip ji® ęĮgėsi- Rpms Šalčiau, 
tamsta tgisyfyę apverti, kad Ąeyą. 
aš juos- šmeįaų7 pątą rašydamas, 
pykstu melą. Neuzęiiršk, kai eiki 
išpązinties, pasisakyk kimigųi,

—— -r-------------;-----— I studentai ’ kreipėsi į švietimu 9^' W
Dr EFONA qQFTRTTTTQl tf JNHP technics ^asyk ma-
Ur. bEIBUTIS. nr^ami ■ {resist- n?s’ nes Jei§u neątsiprąsysų tai

INKSTŲ, FŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGU*

Ofiso telefonas: 776-2880,

rionnA
. Prostatos, inkstų ir šlapumo 

lakų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

P^RK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iŠ iyairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arba 3765996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

visos programos ii W0PA,

Lietuvi v kasdien nuo pirma-
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai popiet. Šeštadieniais ir sekma- 
dieniais nuo 8^0 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja —- Aldoną Daukut 
telef.: HEmiock 4-24U

’159 $?• APPLEWOOD AV6. 
CHICAGO, IL 60629

DDENRAfffj “NAUJIENOS”

ministrą, prašydami įregist
ruoti tris tautines studentų or- 
ganzacijajs: Gudų studentų sąs 
jungą Lenkijoje, Lietuvių stu
dentų sąjungą Lenkijoje ir Uk 
rainiečių studentų sąjungą Len. 
bijoję.

Ministrui dav us neigiamą at
sakymą (1981 m. liepos 29 d.), 
dabar yra sudarytas Bendras 
Steigiamųjų GSSL, LSSL ir 
USSL susižinojimo komitetas. 
To komiteto uždavinys toliau 
tęsti minėtų organizacijų dar
bą, siekiant legalizuoti tauti
nių studentų sąjungas.

Komiteto nariais yra Boh- 
dan Bartuch Stefan Bazvluk, 
Jan Maksymink, Eugenius Ru 
zyk, Alesandrą Syyak, Wik- 
tor Vaina, Marianna Woly- 
uiec.

Komitetas turi savo • adresą

Ponas ^aljiaų, gąl sakysi, kad 
ne kriminalas. Aš profesoriui ne- 
pridč'au ginklo prie galvos ir ne
reikalavau, kad jis man parašy

čių. Ąš jain mandagiai padaviau 
pinigus, o jis man parašė raštelį. 
O, jei- ir būčiau prašiusi, tai kas 
per'daktaras,-jei atėjus iš gatvės 
moteriškei ir paprašius, kad pa
rašytų, jis ims’ ir pasirašys? Juk 
tai yra federalinis nusikaltimas. 
Ir kaip jis šlykščiai melavo, liu- 

- dydąrųas. Mano 18 metų amžiaus

1729 South Halsted Street, Chicago

CęL 226-1344

mane paskelbti spaudoje apie jo 
' nusikaltimą. Ponas Šalčiau, nei 
I vyskupo, nei prelato, nei visuo
menes veikę o, nei patrio'o, nei 
reLktoiiaųs, nei advokato, nei 
ipękytpjų, nęį poetės, nei išgar
sėjusios daktarės, nęi Taųistos ; 
vaidilos, aš neapšmeižiau, nei 
suniekinau, bet jie savo darbu ir 
kalbomis patys save suniekino. 
Prelatas Jūras viliojo iš žmonių 
pinigus tam pačiam tikslui, kaip I 
ir kardinolas. Gal dabar tie visi i 
profesionalai ir kiti pasimokys i 
daugiau, kaip nedaryti ir nekal-

■ bėti.

< dta OJ lįEKMITAGE Ą VENUE 
*^927 1741 — 1742

<4 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

nęs, nes jeigu neątsiprašysi, tai 
bus. šventvagiška' išpažintis.

Esi susirūpinęs, kad aš galinti 
ir kitą knygą parašyti. Kai vie
nas lietuvis privertė mane savo 
šlykščių, liežuviu šią knygą pa
rašyti, tai dabar tamsta, p. šal
čiau, savo šlykščių liežuviu verti 
mane . ir kitą, rašyti. Tuo pačiu

■-’’jo ir medžiagos kitai knygai. - - -
Xš turiu tamstai pasakyti, kad demaskuoti buržuazinio ideolo- dos veikiami, jie mano', kad na- 

-Ąi kas man kuo patarnavo, aš gmio ąparąto ir imperialistines ~T -----
-:cĮęy.cmet nesipriešinau apmo- propagandos, šmeižtus bei pra
dėti. ir s?vo gyvenime nėjau į simanymus apie mūsų šalį”, 
' eįsiną dęl mokesčio. Jei. profe.-1 txirXyią Užsienio Turizmo Val- 
orčus, dekanais, katalikas ir dak- Į dybos prie LSSR Ministrų Tary- 

ca-;s būfu ąsiųntęs sąskaitą, bos viršiniukaš Algirdas Petrai- 
’■■<?k aš yizitų buvau pas jį, tai tįs (Tiesa, 1981 birželio 4). 
ją b.ūęiąn mielai užmokėjusi. į 
Kadangi jis man prisiuntė są-! Tnka “organizacinis ir ideologi-

sūnus matė ir girdėjo visą jo afe- | e 1 
rą. Pęnas Š.ąlčiąu, tai bent pro
fesorius, dekanas ir katalikas!

Ir tamsta, p. Šalčiau, privertei

Petronėlė Kazlauskienė

(Bus daugiau)

TURIZMAS IR IDEOLOGIJA LIETUVOJE
“Užsienio* turizmas... padeda Į lymąsi. Buržuazinės propagan-

cionalinė kultūra Lietuvoj spau
džiama”.

Anot Petraičio, jie nustemba 
pamatę, 
scenose 
takliai, 
muzikai 
Pamatę 
Lietuvoje, 
“įsitikina, kaip buvo apgaudi- 

tais. Lietuviškos kilmės turis- Į nėjami buržuazinės propagan- 
;, rašo Pęlraitis, “daugiau dos”.

; Į nušviečiami nacionalinio kultū-

‘•‘IntuiūsitcC'. Vilniaus skyriui

skaitą $600 daugiau, tai nemokė.- nis” darbas su užsienio turis-, 
i jau. Ąš kreipiaus į dr. Danilevi- r 
! čių ir į Valerijoną Šimkų, kad ^a?1vis

Varšuvoje, kUr prašoma siųs-Tiedu pasakytų tam profesoriuj, j -;
kad aš jam sumokėsiu kiek vižį-Į 

(E Eur. Lietuvio) tavau. bet ne ’augiau. Abudu pa- 
_________ ' sakė, kad jie nenori jokių reiką- 

Paragvajuje kopūstai ir bu-Ju su .juo tu ėti. Kai jis padavė

ti laiškus.

rokai yra didelė retenybė, nes 
ten jie neauginami.

sakė, kad jie nenori jokių reiką-

kad Lietuvos teatrų 
statomi istoriniai spek- 
sužinoję, kad lietuvių 
gastroliuoja užsienyje, 
“didžiulius poslinkius” 

tokie turistai, esą,

MUDEKNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

t

L

t

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71 st Street
1410 So. 5Uth Avė., Cicero 

T wet. 476-2345

> -r 1 < >

s -- ? f S-

* > J * i > . - » <-- L».- r ** T* Y* • r

VANCE FUNERAL HOME
*-J —— * fc.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Petraitis priduria, kad kiek- 
t’inid palikimo, jo išsaugojimo,' vienais melais su turistinėmis 
studijayimo' bęi propagavimo, 
nacięųalinių kadrų ruošinio, in- lis išvyksta 15-16 tūkstančių 
ternacjpnalipio auklėjimo ir kiti Lietuvos gyventojų, kurie atlie- 
klaųsimąi”.' Petraitis pamini, I ka “didžiulį informacinį darbą” 
kad “ypač lietuviškos kilmės 
turistai iš kapitalistinių šalių 
atvažiuoja neteisingai nuteikti 
apie mūsų šalies kultūrą, meną, 
laba; blogai informuoti apie mū
sų šalies tautinių kultūrų vys-

grupėmis į įvairias pasaulio ša-

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

mane j teismą, ir prieš teismą 
nėr apklausinėjimą mano advo- 

' *-at?s paklausė profesorių, ar 
! mckėio Mrs- Kazlauskas jam už 

■dzitus, tai daktaras, galvą krai-1 
nvdamas, pasakė, kad nei cento} 
:ki dabar. •

Advokatas, ištraukęs iš bylos 
aštelį, pakišo daktarui po nosimi 
ir pak’ausė: “O kieno tas para- 
'as, ar ne tavo?” Dekanas, pa- 
>nes ir pažiūrėjęs, atsakė: 
“Taip. mano. Ji prašė, aš para-.] 

bei nemokėjo...

— l.y. šlovina sovietine sistema.
(Elta)

Aikštės automobiliams pastatyti

i

si

21 METU MIRTIES SUKAKTISt

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

9 Didžioji Kinijos siena buvo 
pastatyta trečiame šimtmetyje 
prieš Kristų.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69tb STREET REpubKc 7-1211
SOUTHWEST HIGHWAY, Falo. Hįlb, UL "Į7Ą-441I

«&4 s©. halsted street 4TeL YArdi 7-1111ALFONSAS KUČAS 
Gyveno 8Q8 W. 19th Sįreet

f
911

BUTKUS -. VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, UL TeL: OLympic 2-14G1

HEART 
FUND

PATS SKATTXK IR DAR KT

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio iki Pęnk- 
‘ tadięnio &30'vaL vakaro. 
Vi«» bidot iš WCEV stoties.

Ikhga'hiO ĄM.
St PeteriHorf, Flal, 12:30 vai. p.p. 
ii, VS& stoties, 1410 AM banga.

wio*ršta«r“

ęįųęągp, Dhųųis $0629 
:Td$t, 778-^374

I

. Mirė 19Gp ui. sP.alid 13 dięųą, sulaukęs Ą3 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio rąjpne, Ąliūnų par., Kal

nelių kaime.

1’ąlahjoĮas šv. Kaąiggąęro Lietusių kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Anelė, pagal tėvus Vyšniauskaitė, 
kiti giminės Lįcluvojc.

Mano ^rangaus vyro atinminjm bus atnašaujamos š,v. 
Mišios D.evo A j. vaizdus bažnyčioje spalio 11 d., seknia^e- 
nį, 12 valandą.

Mes Tavęs, mūsų -Brangiausias, niekuoįnet neužmiršime.* 
Tu pas iuus jau nebesugrįši. bei mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave nueisime. Tebūnie Tau lengva ši šventa žemelė.

Liūdinti žmona

4

PETRAS BIELIŪNAS
LUS So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette S-357J

GEORGE F. RUDJHNAS
3319 So. LITDAMCA ĄVE. TeL: YArd, 7-11M - lm

...........................„ I.H1.IM.   m innr—J i_. ..ji. r_. j __ _________________1L ..................................... < f- ....- jn
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Jau virš 10 metu, kaip mūs 
tėvynę ištiko didžioji ih lainu . 
Jau virš 10 metu, kaip didelė 
dalis mūs taiitrciu žiauraus 
atėjūno ištremta į civilizuotoj 
pasaulio žmonėms neįsivaiz
duojamas gyvenimo sųlygns 
Daug jų žuvo, bet ir dabar yra Į 
dar daug vargstančių didelį 
vargų. Ir pabėgę nuo ckupan 
to teroro kelis melus skurdo 
to sugriautu j Europoj. Jiems' 
visiems pagalbos rankų ištiesėį 
Amerikos LietuviųTarybcs įs
teigtas BALFas. I

Jau virš 35 metai kaip BAL 
Fas tęsia kilnu vargstančių šal 
pos darbų, šaipai lėšų sutelk- 

kiekviena rudeni 
*>

•vykdo lėšų telkimo vajų.Lėšos 
■tejiamos įvairiais būdaiis, bet 
’daugiausia vargstančius užjau 
čiančių lietuvių aukomis. Chi_‘ 
.cagos apskrities BALFo vado
vybė pinigų rinkimo vajų vyk
do savo talkininkų pagalba, 
aplankydama aukotojus namuo 
*se.

ve- 
Adre.1

Maplewood Avet.1

ti BALFas

’ i 
lietuvis sąmoningai nenorės 
j>a ilikli nuo vargstantiems sa
vo tautiečiams pagalbos. Toki, 
sunkiai pasiekiami, savo au
kų gali įteigti ir per Sophie 
Barčus radijo programos 
dėjų Aldonų Daukus. 
sas
Chicago, IL. 60620. |

Chicagos apskrities BALFo 
vajus alidarynia$ įvyko Vy-‘ 
tauto Didžiojo šaulių rinkti-į 
nės namuose rugsėjo 27 dienų.' 
Atidarė ir pravedė pirminiu-! 
kas Stasys Vanagūnas. Jau 
penki metai BALFo vajus glo-j 
bėjas yra Midland Savings 
taupvmo bendrovės preziden
tas Frank Zogas.

P. Venclova

ALTO KONFERENCIJOS
DARBOTVARKĖ

i

į

vos žemėlapį ir išleistą Deveuių 
Kultūrinį® Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Pavėnių Kultūrinis Fondas, 
P. O. Bcx 10782, St. Petersburg, I
FL 33733. Kaina $6 + 65c par- 

' siuntimo išlaidoms padengti.

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

Ave., Chicago. IL 60629.KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI

Artw/-\A»-A-rr»rTj

REAL ESTATE.
. Mamai. 2»m4 — Pardavimui 

RIAL ESTATE FOR SALI
lUmei, temA — P«rd«»ime4 
UAL (STATI FOR BALt

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMj 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ; i 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 1

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

j.-

1 
i u

Dabar spalis, BALFo vajau- 
mėnuo. Jau praktika parodė, 
kad dauguma lietuvi] BALFo 
rinkėju laukia, juos mielai su-, 

’tinka ir pagal išgales įteikia' 
savo aukas. Žinoma, pasitaiko 
Žmonių ir kitaip nusiteikusių. 
Bet dauguma supranta, kad 
BALFo rinkėjai ateina ne sau,' 
bet vargstantiems nušluostyti; 
ašaras. Visos surinktos aukos 
tam tikslui ir sunaudojamos. ■

Keletas organizacijų ir pa
vienių asmenų savo aukas jau j 
pačioje pradžioje BALFui įtei-į 
kė. Šiandien, ryt, o gal po ke-! 
lių dienų suskambės ir mūsų' 
durų skambutis. Ateis i mūsų' 
namus BALFo pasiuntinys, j 
ir, žinoma, jie neišeis tuščio 
Plis. j

Daug niūs tautiečių jau pa-‘> 
keitė savo gyvenamas vietas/ 
Kiti net tolokai nuo BALFo! 
vadovybės centrų išsikėlė, ir: 
pasidarė BALFo talkininkams 
sunkiai pasiekiami, žinoma ir 
jie savo auka mielai atiduotu,I 
jei BALFo pasiuntinys pas; 
juos ateitų. Nė vienas padorus1

Amerikos Lietuvių Tarybos 
11 -mojo suvažiavimo, 1981 m. 
spalio' įnėn. 17 d., šeštadienį, 
Lieituviu Tautiniuose Namuo- į 
se. 6122 South Kedzie Avenue, ’ 
Chicago, Illinois

DARBOTVARKĖ.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVES DAŽYTOJ AT

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

1. Suvažiavimo atidarymas 
invokacija.

2. Prezidiumo, sekretoriato 
komisijų sudarymas.

3. Sveikinimai.
Tarybos narių patikrini-j 
mas.
Skyrių bei organizacijų at
stovų pristatymas.
Amerikos T " 
bos pranešimai.

7. Amerikos Lietuvių 
bos valdybos komisijų pra 
nešimai.
Amerikos Lietuvių Tary- j 
bos atstovo Washington?; 
pranešimas.
Amerikos Lietuvių Ta.ry-} 
bos iždo' globėjų praneši-J 
mas.
Euvažiavimo dalyvių pasi 
sakymai dėl pranešimų.
Pranešimų tvirtinimas.
Amerikos Lieituviu Tary-j 

bos skyrių atstovų praneši
mai ir pasiūlymai .

13. Amerikos Lietuviu Tarv- 
bos ir valdybos sudary-

< mas.
14. Rezoliucijų priėmimas.

Klausimai ir sumanymai. J
Suvažiavimo uždarymas. 
Lietuvos Himnas.

Registracijos pradžia 8:30 v. 
ryto. Suvažiavimo pradžia 9 v. 
ryto. Bendri pietūs 1—2:30 v.' 
p. p.
Suvažiavimo išvakarėse, penk

tadienį, spalio 16 d,. 7:30 v. v. 
Amerikos Lietuvių Tarybos bū
stinėje suvažiavimo atstovų ir

4.

6.

9.

10.

11.

16.

ir

1 — Mary Zalnis, Pijaus našlė, 
prisiuntė Naujienoms $145 — 
už prenumeratą metams ir auką 
Naujienų fondui. Nuoširdi pa
dėka už nuolatine paramą.

— Dėkui Annai Stotkevich iš 
Racine, Wis, už Naujienų pre
numeratos pratęsimą ir už 10 
dolerių auką.

— Antanas Macionis iš St. Pe
tersburg Beach, Fla., pratęsė

I

Lietuvių Tary- ! Naujienų prenumeratą Danieliui
■ Rameliui. Dėkui jam už tai :r 

Tary- už $10 auką.
— A. Plavičius iš Cleveland, 

Ohio, pakeisdamas savo adresą, 
; užmokėjo prenumeratą metams, 
j Dėkui už ankstyvą pratęsimą ir 
| už $5 auką.

— PoniaCoroneos pranešė, 
I kad jos tėvas Anton Butumski, 
i gyv. North Chicago, Ill., mirė 
į š.m. rugsėjo 7 d. Butumskis 
j skaitė Naujienas nuo 1947 metų.

— Frank Urban, gyv. 58th ir 
Luna Avė., dabar yra America
na Health Care Center, Oak 
Lawn, III. Jis^iiekad neužmirš
ta kada jo Naijianos prenumė-

L- •I rata baigiasi, ųes tą pačią dieną 
. lyra jo gimtadienis. Rugsėjd 

25 d. buvo jam surengtos dide
lės iškilmės, švenčiant- 94-ąsias 
gimimo, metines. Pagerbime da- 

i
svečių susipažinimas.

Dr. Kazj’s Šidlauskas, 
Amerikos Lietuvių Tarj’bos 

pirmininkas

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

American Trave! Service Bureau
5727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
* Nemokamai petenuvlmas užsekant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijai; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kištus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer, 
madjas. visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik L-elru rezervuoti rietas 
M anksto — prieš 45-60 dienų.

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 

2MONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

18.00

$3.00

$2.00

178» So. HALSTED ST, CHICAGO, IL «0«08

lyvavo jo dukterėč’a ir draugai.
Linkime p. Urbanui geros svei
katos ir sulaukti šimtmečio. 
Nuoširdi padėka šiam Naujienų 
skaitytojui, dienraštį skaičių-Į 
šiam virš 50 metų.

Antanas Gudaitis iš Cicero, raa Naujienų administracijoj*.
III., lankėsi Naujienose. Dėkuiį 
už vizitą, naudingus pokalbius,
ankstyvą prenumeratos pratę- NESeDėKIT IR NESTOVĖKIT 
simą ir $10 auką. A.-Gudaitis į
taip pat atvežė Juozo Čepaičio,! Tegul kiekvienas įpranta sto
gy v. Windsor, Ont., Kanadoje, 
$100.. Nuoširdus dėkui p. Čepai
čiui už ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą ir už $55 auką.

.— Dėkui Jonnui Razmukui, 
gyv. 18-tos g. kolonijoj, už ap
lankymą Naujienų, 
meratos pratęsimą ir už $5 auką.

— Pranas šulas Šv. Kryžiaus 
parapijos kcfmiteto vardu, įtei
kė $10 Naujienų paramai. Dė
kui jam.

— Juozas Jan ūsaitis iš Gary, 
Ind., aplankė Naujienas ir pra
tęsė prenumeratą. Nuoširdi pa
dėka už vizitą ir už $10 auką, j

1 binių liekanos Lietuvoje yra 
Illinois Lietuvių Prekybos • 5000 metų senumo. Tai buvo 

Rūmų susirinkimas įvyks spa- j

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WEILLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna- 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.;

BUTŲ NUOMAVIMAS J
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTIMAI. .x

nsv RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 i

SUSIKŪPRINĘ

vėli tiesiai, vaikščioti ir sėdėti 
tiesiai. Tas jums išeis į gerą. Jūs 
jausitės geriau ir į savo plau
čius galėsite įtraukti daugiau Į 
gryno oro.

Panašiai reikia ir miegoti išsi-
- I tiesus, o ne susitraukus, tartum

X. I— V T V • "A •

drebėdami nuo šalčio. Mat, susi-
traukimas j kamuolį neleidžia j 
įvairioms kūno' dalims tinkamai j 
pailsėti laike miego.

i
-------------------------- i

KERAMIKA ANŲ LAIKŲ
LIETUVOJE

Keramika yra labai sena me
no šakai Rastos tos rūšies išdir-

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

Marquette Parko apylinkėje Tiuksusi-

ELEKTROS IRENGIMAl""^ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai
j • 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie $9,000Rūmų susirinkimas įvyks spa- Į moliniai indai, papuošti įvairiais nuomos. Atskiri gazo šildymai, 
lio 14 d. Dariaus-Girėno salėje, | braižiniais. Laikui bėgant, toji 2 sklypai. 2 garažai. .
4415 S. Western Ave., 8 valan- Į meno sritis vystėsi ir tobulėjo. Brighton Parke. $57,700.
dą vak. Pagrindinis kalbėtojas 
— dr. John Gnap, iš Dalėj’ Col
lege. Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Aukšto išsivystymo Lietuvoje 
keramika pasiekė 14-ajame ir! 
15-rme šimtmetyje, kai pradėję) Marquette Parke, 
klestėti krosnių koklių gamyba. -------- -.
Užsilikę tokių koklių pavyzdžiai • Su $15,000 pirkėjui proga 
liudija apie meninį jų grožį Lie-j Marquette Parke gauti labai

■ pily- j švariai užlaikytą mūrinį namą,

• Statybai gražus sklypas

— SLA 134-osios. Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks spalio-
H) d., šeštadienį, Chicago Sav- tuyos didžiūnų rūmuose ir t _ _
ings bendrovės patalpose, 6200 •miestiečių namuose krosnys ’ nes pardavėjas duoda" paskolą 
S. Western Ave., Chicagoj.e. j13UV0 ne tįk apšildymo p.riemo- ! seniau imamais procentais.

IV. - ___ * T»A' Urkį Cv» TAO Z O *
S. Western Ave., i 
Pradžia 12 vah Visos narės 
kviečiamos dalyvauti. Valdyba

—J. Andriaus sudarytą Lietu- Į

Kool-Aid’...On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® ■ 

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Dissolve soft drink mix and 

plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until hrm. 
Makes about 20. *

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seulausih, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratemallnė ar- 

gi nitą d j a, lietuviams IŠtikLail tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūriniui darbui, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA—išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MIUJONUS 
apdraudu a*vo nariami.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA nelaiko 
narna patarnauja tik savišalpos pagrinde

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugu gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

gLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įlekiančiai* 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

<LA — valkus apdraudžia pigia terminuota apdriuda: ui 
11,000 apdraudoe minia temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. KreipkiUs 
| tuvo apylinkės SLA loiopu veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA islraŠytL

doterii

pelno, na-

Galite kreiptu Ir 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. MK* M.
Tai. tilt)

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LA U RAITU 
4645 So. ASHLAND AVI 

TeL 523-8775

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

Laikrodžiai Ir br&ngenybte
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West «*th Street 
TeL REpubllc 7-1M1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus Lraštus

P. NEDA S, 4059 Archer A vtrwM, 

Chlcigo, 11L 60632. Tol. Y A 7-59*

nė, bet ir papuošimas.
Lietuvos koklės buvo ekspor

tuojamos į kitus kraštus. Žino
mas tes rūšies meistras Petras. 
Zaborskis buvo įste’gęs Vilniuje 
1643 pietais ,spec’al:ą mokyklą, 
kurioje buvo lavinami meninin
kai gaminti fajanso indus, va
zas, heraldines figūras, lėkštas, 
ąsočius, vazonus gėlėms ir pan.

18-ojo’ šimtmečio pradžioj ke
ramikos dirbtuvės veikė Vilniuj, 
Gardine, Biržuose, Sviežniujc, 
Clonime, Kėdainiuose ir kitur.
Turtinga buvo taipgi ir lietu

vių liaudies keramika, kurioje 
atsispindėjo skirtingų sričių gro
žio pajautimas. Bet joje pasi
reiškė ir savotiški tautiniai mo
tyvai. Liaudies keramiką galima 
būt ^suskirstyti į tris dalis: in
dai, vazefs ir žaislai, ant kurių 
išbraižyti įvairūs raštai, gėlės, 
paukščiai, medžiai ir pan.

piRkiTs jAv taupyme šonu;

MEET THE CHALLENGE!

-

'i

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD:

I

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

INCOME TAX SERVIC1 ' 
4257 S. Maplewood. Tol. 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, ftminly 
Ufcviatimai, pildomi piilatybėa pra- 

iymai ir kitokį blankaL

i

N0GHBORHOOD
REALTY GiTOUP

U.S.AZ
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI Ak PARDUOTI, 

Ėuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

RENTING IN GENERAL
Nuomos

' BRIGHTON PARKE išnuomojamas j 
' 4 kamb. butas antrame aukšte. Pa-11 
Į geidaujama vyresnio amžiaus pora g 

arba moteris. Skambinti 523-7367. j f

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

HOMEOWNERS POLICY

40642, * 424 MM

F. Ztpolit, Agent 
320S& W. 95th *t

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69tb St
Dirbo vai: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Tdefonuoti 778-8000

AdVQKAtiU

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valaodo*: nuo S t«L

Ud 8 raL vak. Šeštadieni niM
9 vaL ryto Iki 12 vaL d.

Ir parai susitarimą.
TŪ 776-5162 arta 776-5151

X649 West 6 3 rd Street
CMeaco, m. 60626

A

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

6 Naujienos, Chicago, UI. — Sat.-Monday, October 10-12* 40M




