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< TRYS AMERIKIEČIAI LAIMĖJO
/ NOBELIO MOKSLO PREMIJAS

FIZIKAS BLOE5EBERGEN 20 METŲ TYRĖ 
LASERIO SPINDULIUS IR LAIMĖJO

STOCKHOLM, Švedija.—Trys 
amerikiečiai šiais, -metais laimė
jo Nobelio mokslo premijas. 
Pirmoj 'vietoj eina fizikas pro
fesorius N icolas Bloembėrgenas, 
dešt'ęs modernią fiziką, bet'tuo 
pačiu- mėtų jis tyrinėjo laserio 
špinduljus; ’ - ’

Bloembergenas gimė 1920 me
tais Olandijoj, Utr-ėčht- mieste. 
Jiš baigė Leiden universitetą ir 
gavo daktaro laipsnį. Jis' atva
žiavo į Ameriką ir 1958 metais 
gavo. JAV .pilietybę. Jis pašven
tė. .20 darbo metų laserio. spin
duliams. Jis dirba prie atominės 

. energijos. ■ Jis •'nesitikėjo gauti 
premiją už?savo darbai / - ’
—Premiją gavo ir profesorius

; i < Arthur Schawlow
■ Ketvirtadalį tos Nobelio premi- 

. 'jos už; laimėjimus fizikoi

YorkoSchawlow gimė New 
valstijoje, Mount Vemon mies
te. Jis baigė Toronto universite
tą Kanadoje, kur gavo daktaro 
laipsnį.' Paskutinius du dešimt
mečius jis dirba Kalifornijoje, 
Palo Alto mieste esančiame 
Stanfordo universitete. Ten jis 
dėsto modernią fiziką. Profeso
rius Schawlow bendradarbiavo 
su prof. Bloembergenu. Jiedu 
turėjo Nobelio premiją pasida
lyti pusę $180,090 premijos, nes 
kitą pusę gavo Švedijos profeso
rius Kai Siegbahn iš Uppsala 
universitetd, pasižymėjęs savo 
tyrinėjimais fizikoje.

Prof. Ronald Hoffman, pasi
dalinęs su Japonijos profesoriu
mi Kenichi Fukui premiją už 
alsįekimus chemijoje, gimė Len
kijoje, Zločovo miestelyje, bet . - A _ ~ f ’ ’

VOKIETIJA JAU IŠLEIDO 
NUTEISTUS ŠNIPUS

* -tį
BONA, Vak. Vckielijjh Vo

kietijos vyriausybė pranešė, kad 
įau parbaigė Vakarų ir Rytų 
Vokietijų sutartas pssikeitimaš 
nutristais, šr.ipąis. _ Vakarų VU- 
kielijos kalėjime 7 metus buvo 
pralaikytas rusams' stipinėjęs. 
GuenUur Guillaume. Rytų Vo
kietijoje šnip.ų nebuvo, bet vo
kiečių valdžia paleido Rytų Vo
kietijoje gyvenančius atskirų 
šeimų narius, turinčius gimines. 
Vakarų Vokietijoje. Jie galės 
ten persikelti ir gyventi. :

Vakarų ’Vokietijos kalėjime, 
buvū 9 rytų vokiečiai.

jos uz laimejimus-fizikoje gavo 
prof; '’Arthur' Schalow.Jis yra

nuo 1949 metų gyvena Ameri
koje, dėsto Cornell universitete.

KREMLIUS NEIŠLEIDŽIA 
KOKČNOJAUS ŽMONOS

LENINGRADAS, Rusija: — 
Šachmatu nkas Viktoras Korč- 
nojus pri.š penkerius metus iš
važiavo iš Prūsijos, bet iki • šios 
dienos rusai neleidžia jo žmo
nai išvažiuoji iš Sovietų Sąjurf- 

švei-
carijojj- o jo žmona Bella Korč-

Chicago Tribune korespon

,AN

h ( RUMANIA
HUNGARY ~

Išrinkti
Praeitą sekmadienį Graikijoje pravesti rinkimai.

300 parlamento atstovų. Demo’kratų par- 
George RaUis pralaimėjo, o rin- 

iinėjo socialistas Andreas Pajfe'ndrgou:

TURKEY)

JARUZELSKIUI ĮSAKYTA SUSTABDYT
“KONTRAREVOLIUCIJĄ” LENKIJOJE

: LENKŲ KOMUNISTŲ PARTIJOS KRITIKA
IR “SOCIALIZMAS” PRIVALO PASIBAIGTI

suvaldyti Solidarumo unijon su
simetusias k o n trarevoliucines 
jėgas. Gen. Jaruzelskis, gavęs šį 
Brežnevo laišką, tuojau sukvie
tė krašto apsaugos tarybos po
sėdį, paaiškino' Brežnevo laiško 

i prasmę ir nurodė, ko netolimoje

VARŠUVA, Lenkija. — Ko
munistų partijos kritika ir bal
sai prieš “socialitsinę santvar
ką'’ Lenkijoje privalo pasibaig
ti, —Leonidas Brežnevas pažy
mi savo laiške komunistų par
tijos sekretoriui Jaruzelskiui.

Lenkijos saugumo tarybos va- ateityje lenkai gali laukti. Be to. 
dovybė pareikalavo premjerą gen. Jaruzelskis pirmen eilėn 

j Jaruzelskį paleisti iki šio’ meto sukvietė Vaišuvos pakto valsty- 
j buvusią vyriausybę ir sudaryti bių ambasadorius ir jucs užtik- 
Į naują vyriausybę, susidedančią Į rino. kad Lenkija bus ištikima 
• iš techniku, savo srities žinovu. Varšuvos paktui. Lenkija nesi

rengia trauktis iš to pakto ir 
parodyti neištikimybę Sovietų 
Sąjungai. Jis kalbėjosi su So v.. 
Sąjungos, Rumunijos, Čekoslo
vakijos, Vengrijos ir kitų Var-

KINIJA PASIRUOŠUSI PIRKTI i 
/ DIDOKA KIEKĮ JAVU • "

" ŽEMĖS ŪKIO 'SEKRETORIŲ5 b£<5ČK .TRIS
■ 'VUA. .- -/PRALEIDO PEKINE, KINKOS SOSTINĖJE \

KONG^^Ą^f <žemės 
ūkį^ęk^tofįuj^IohlŲ^e^.jt?’1 s 
dięira^-^jr^ė'fėįą J’ekme i? Įufė j o 
prtjg^s^Krikhffiėti.tsu KmiĮbs ^že- 
mėšŲuW<irvprekj!b6s -pareigū- 

-.- ; -■
-'Kiniečiai '• sekretoriui pasakė, 

k-a'S ’žia4-& mlėtaiš Kinija rengiasi 
pifktf u'didėšnį kiekį Amerikos 
žemes ■rūkfb -prodaktU;! ' - Y’

i Amerikos , prekybininkų^ d^e- 
gačija buvo.Japonijoje, Kinijoje, 
Pietų Korėjoje.’ Jie ? aptarė pre
kybos galimybes; Su jais skrido 
ir sekretorius Block, bet jis turi 
skubėti į’ Washingtoną, kad 
lėtų dalyvauti ūkio įstatymo 
batuose.

Leido Pekine atidaryti 
’ javų parodas

Kinijbs maisto ministeris-
do' privačioms Amerikos javų 
bendrovėms; atidaryti Pekine 
privačias parodėles, kur ameri
kiečiai galės parūdyti kinie
čiams savo javų, pašaro, maisto 
produktų pavyzdžius. Iki šio 
meto šitoičie dalykai buvo drau
džiami Kfnjioj, bet sekretorius 
Black gavo tokius leidimus. I 
t kinijos žemės ūkio' ministe-1 
ris Lin Hujia pranešė, kad. šiais 
metais Kinijoj nsužderėjo taba
kas, tai .nori užsakyti jo Ame
rikoje. <" '

<■ Abiejų valstybių sekretoriai 
pasižadėjo pasikeisti moksline 
j--------„j, ....... . , ------------------------------

dentas buvo’ nuvvkęs j Lenin-

literaįįh^- jbpįe gyšuMų augiu

— Antr^ieriĮįįaūkšo 
kainavo’-$4§2.

uncija

V. Korčnojaus^ŽMyjna. Ji papa
sakojo^ Jcad/visą Haiką ją saugo 
Sovietų policija. Dažnai prie jo

nam o tebestovi nedidelis 
automobilis. Jeigu kada^ auto
mobilio ten nėra, tai tada ateina 
policininkai arba civiliai apsi
rengę čekistais. Kuriam galui jie 
saugo šachmatininko žmoną?

GRAIKŲ PREMJERAS NORI GERU 
. SANTYKIU SU AMERIKA j
PAPANDREOU NEUŽDARYS LAIVYNO BAZIŲ,

NEPASITARUS SU J. A. VALSTYBES* ‘

ATĖNAI, Graikija. - 
pasklidas . premjeras 
Papandreou pirmadienį pareiš-

ga- 
de-

lei-

. O—-------- ----------

TURI VAISTUS GELTON-
.. ..L.IGĘI GYDYTI

WASHINGTON, D.C. — Gy
dytojams žinomas hepatitis, lie
tuvių vadinama geltonligė, buvo 
labai pavojinga ligą. Svarbiau
sia, kad neturėjo priemenių iš
gydyti nuo jos.

Dabar d r. David Ostrov iš 
Brown Memorial klinikos pra
neša, kad jau turi vaistų hepa- 
tičiui nugalėti.

— Savaitę prieš mirtį Šaria
tui buvo pasakyta, kad 'prieš jį 
ruošiamas pasikėsinimas, bet jis 
ranka numojo ir nenorėjo klau
syti. Jis nepasidavė įbauginimui.

— Papandreu prasitarė, kad 
netrūkus tikisi pasimatyti su 
prez. Reaganu Washingtone.

— “Columbia”, pakils į erdvę 
lapkričio mėn. 4 dieną.

— Sudano prezideiįtJs I tuH 
žinių, kad Libija rengiasi įsi
veržti į jo kraštą.

Per paskutines savaites 
Amerikos ir Sovietų Rusijos san
tykiai dar labiau atšalo’.

Cook apskrities šerifas R. Elrod turi daug darbo, b’t 
jis pavyzdingai eina savd pareigas. Jis ypač pasižymi 

savo ryžtu kovoje prieš įvairius nusikaltimui.

KALENDORfiLIS
’ Spalio 21: Uršulė, Gilanda, Tn- 
reitis, Mirttagailė, Juntautas.

- Naujai /- • Valdžią turėjęs £T)enibkratų 
Andreas partijos premjeras George Ral-;

• lis pravedė 113 atstovų, o komu- 
kė, kad jis planuoja Graikijoje t nistai pravedė tiktai 13 atstovu, 
įvesti socialistinę santvarką, bet j 
antradienį jis pridėjo, kad tos 
naujos santvarkos jis neįgyven
dins, nepasitaręs su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis. Jis 
pirmiausia norėtų nuvykti Į 
JAV ir pasimatyti su preziden
tu Reaganu ir kitais pareigūnais.

Rinkiminės .kampanijos metu 
Papandreou sake,, kad jis grai
kams linki taikos, todėl jis pla
nuoja uždaryti Amerikos laivy
no bazes, bet antradienį jis pa
pildė savd mintis. Jis neįsakys 
amerikiečiams tuojau išvažiuoti 
iš bazių Graikijoj. Jis pirma su 
amerikiečiais pasitars ir susi
tars, o tiktai tada jie galės pasi
rinkti išvažiavimo laiką.

Papandreou, pirmadienį ga
vęs prez. Reagano pasveikinimo 
laišką, tuojau prezidentui.paaiš
kino, ką jis turėjo galvoje Rinki
minės kampanijos metu ir kaip 
jis norėtų abiejų valstybių san
tykius tvarkyti. Papandreou no
rėtų, kad santykiai tarp Ameri
kos ir Graikijos būtų artimiausi.

“Mes norime pagerinti abiejų 
valstybių santykius demokrati
jas, pažangos ir taikos gerovei”, 
'aiške rašo Papandreou.

Laikraštininkams Papandreou 
pridėjo, kad jis prašys išvežti 
iš Graikijos bazių atominius 

. • ginklus.

Turkai bijo, kad Papandreou 
laimėjimas nepakenktų abiejų 
valstybių santykiams.

AKBAR VELAJATI — NAUJAS 
IRANO PREMJERAS

TEHERANAS, Iranas. — Ali 
Akbar Velajati, Amerikoj moks
lus baigęs vaįkyf gydytojas, pre
zidento’ Chamenei paskirtas Ira
no premjeru. Premjeras Akbar 
Velajati’ bus vienintelis Irano 
aukštasis pareigūnas, kuris nėra 
tikybininkų luomo narys. Jis yra 
Islamo šalininkas, bet nėra joks 
mula. Iki šio meto visi paskirti 
Irano pareigūnai yra mules ar 
aukštesnio laipsnio tikybininkai.

i
Prezidentas mano, kad Irano 

premjerui teks susitikti su kitu 
šalių valdovais, jan; bus daug 
jaukiau, kai nebus tikybinės 
sektos narys.

; iš technikų, savo srities žinovų. 
Į Maisto augimas, jo paruešimas, 
Į technika, elektra, švietimes, ap- 
i sauga, mokslas turėtų būti spe- 
' cialistų žinioje. Politika priva
lėtų būti išvyta iš kabineto. At- ( 
rodo, kad tai būtų reikalavimas. šuvos pakto valstybių ambasa- 
išmesti iš. kabineto lenkus ko
munistus, kurie privedė kraštą 
prie daba rtinicf ekonominio 
chaoso. Lenkai visuomet pasi
gamindavo pakankamai maisto, 
o komunistai kraštą ir iždą vi
siškai- nugyveno. - Unija nori,' 
kad kraštui badą' atriešusieji 
partijos ; nariai, .būtų tardomi 
suimti ir-atiduoti teismui. Be te 
jie privalo’ nekliudyti patiems 
lėnkamsį;a.tsta tyti , krašto ūkį 
prisėti.yį^ankamai javų, -paga 
minti riebalų, pieno ir kitų pro
duktų. - V V • ■ - , .

KrimliuSj patyręs apie^ręi- 
kaląyjmą; 'pirmon eilėn MJteidc 
iš patęigif - komunistų partijcf * 
sekretorių ^Stanislovą Kanią i 
jo vietonjiaskyrė V. Jaruzelski 
Jis jau ir šiaip buVo apkrauta 
darbu —jbuvo krašto preinje 
ras ir krašto apsaugos ministe 
ris. Kremlius nurodė, kad ji, 
perima partijos vadovybe nėra 
miąįs Jaikais, tai jsm bus reikt 
lingbs'visos jėgos tvarkai įvzst 
Jam tėkš skelbti greitus spren 
dimus, todėl jo žinioje ir palie 
kainos anksčiau eiles pareigom 

Brežnevas laiške Jaruzelskii 
liepia atstatyti Lenkijoj tvarku

dūriais.
L. Valensa pareiškė, kad jam 

Brežnevo laiškas nieko nereiš
kia. Jis nori, kad patys Lenkijos 
darbininkai tvarkytu savo sri- 
;ies reikalus.,Juo-..greičiau jiems 
bus- leista tai darvfir' too grei- 
:iau jie atstatys krašto ūkį.

PRE/LEY BUVO PRARIJĘS 
'• 14 NUODŲ

.MEMPHIS, Tenn. — Pagar- 
ėjęs dainininkas Elvis Presky 
)uvo prarijęs 1 I įvairių nuodin
gų pilių, pranešė toksikologas, 
štyręs jo lavoną tuojau po dai
lininko mirties. Specialistai ste
iki, kaip daktaras galėjo duoti 
akį ’'didelį’ kiekį .nuotaiką sie
jančių vaistų. ' ‘ -

Didžiausioje bėdoje yra daini- 
ūnko gydytojas dr. George Ni- 
hopc'ulos. Jis patrauktas teis- 
nan. Presley lavonas turėjo du 
artus tiek nuodų, kiek žmogus 

;ali pakelti, bet Presley buvo 
iek pripratęs prie narkotikų, 
ad jis pakėlė padidintą dozę. 
Jaktarss Nichopoulos dabar be 
eismo neapsieis.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 6:01.
* Otai dainiuotas, gili lyd.

žino-

LEW SCHMIDT — ILLI
NOIS SEIMO NARYS

LEMONT, III.—Lew Schmidt, 
Lemento’ miestelio prižiūrėtojas, 
planuoja kandidatuoti Illinois 
seimo nario pareigoms.

Lew Schmidt yra demokra
tas. Jis yra plačiai žinemas visoj 
apylinkėj, nes pareigos verčia jį 
susipaižnti su visa eile Lemonto 
žmtfnių.

Iš Chicagos didokas lietuvių 
skaičius persikėlė į Lemontą. 
Dauguma įsigijo savo namus. 
Lew Schmidt su lietuviais gerai 
sugyvena.

Papandreou pravedė 
175 atstovus

Pirmadienį graikai jau 
jo .kad socialistai gavo daugiau
balsų, bet antradienio rytą jie 
paskelbė daugiau . duoinenų. 
Graikų parlartibnta$ turi .300 at
stovu. Pąpandrepu socialistų 

Į partija pravedė 175 atstovus.

1— Papandreou jau pradeda 
tikėti, kad JAV laivyno bazės 
Graikijoje yra naudingos ne tik 
Europai, bet ypač Graikijai.

Brežnevas paskyrė generolą Jaruzelskį Lenkijos ko
munistų partijos sekretoriumi, o antradienį jam į-ąkė 
suvaldyti maištaujančius ir streikuojančius lenkus.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto DON PILOTAS ■>

Nuobiros
BENDRUOMENĘ

Guldo į Pro'krusto lovą 
Kuo greičiau ją likviduot. 
Kad nutrauktų savo kovą 
Prieš barbarus Lietuvos.

ATKIRTIS

Minkštakūniais,
Pataikūnais
Mėgstate vadyti.
Tik nebandot
Patys savo
Nemis apvaldyti...

#

— Tu virėjas — vištos koja 
Kodėl barščiai negaruoja?
— Iš kur imsis tie garai, 
Nes taukų čia per storai...

& * *

Kai tik visus disidentus
Iš Sovietų išvarys,
Tuoj mūsų veikėjų postuos 
Jie kvorūmą sudarys...

& & £

Federacija polskava 
Suklijuota iš trijų. 
Greitai armija Krajowa 
Užčiaups žabtus lietuvių...

Policininkas ir šuva —
Du priešai plėšikų.
Susikalba tarp save 
šriftu nerašytu... 

7^ 7F
Daltonistai ydą turi
Mat, spalvų jie neįžiūri.
Gieda Kremliui ditirambas 
Nusilenkę žemiau bambos...

Boba, negras ir šuvaS?
Trys asabos šiam krašte. 
Kaip didžiausia pažiba 
Įstatymais apdrausta. 

* * *
Sako toluma ne kliūtis
Ryšius lengva palaikyt.
Siųsti jaunimą ten pas rusus 
Iš savų pasišaipyt.. .

K. Vabalėlis

žuvavimo sezonas jiems dar nepasibaigė.

Kas klausia — neklysta
Kl.: Kuri vergija lengvesnė — 
ALT’o arba VLIK’o, 
Kamantinė, Gureckinė 
Su Petronio klika?

Ats.: ALT'as, VLIK’as nors ne paikas,
Kaip valdytų nežinia,
Su kuoka ar su nagaika, 
Ar košele beržine...

Na, o P.L.B. didvyriai
Tur akiračius kitus, 
Kooperuoja komandyriai
Su maskviniais anapus...

i Dr. Senažiūris

VAIKAI GERIAU ŽINO

Sakoma, sukirmijusius obuo
lius nesveika valgyti.

Baltrukas — 5 metu: “Žiūrint 
kam, kirmėlei tai tikrai nesvei
ka”.

*4*. žF

ELENUTĖS RYTINĖ MALDA

“Gerasis Dievuli, globok tėve
lį, globok mamą, globok mūsų 
genutę, kuri serga dusuliu^ be to, 
neužmiršk ir pats savęs, nes jei
gu Dievulis numirtum, į ką gi 
mes čia beturėtume savo maldas 
siųsti”. 

* * *
KAI PER VĖLAI PASIŪLO

1 
šeimininkė (jaunam svečiui): 

‘Valgyk dar, Tomuk”. 1

Tomukas: "Tai kad daugiau] 
nebenoriu — nebelenda1'. i 

šeimininkė: ‘Tai prięš eida
mas namo gali kaiką iš tų pyra
gaičių ir vaisių sau ir į kišenąi-Į 
ę įsidėti’’. ■ 1 .

Tomukas: “Ne, dėkui. Jos taip 
pat pilnos jau — visos keturios”. 

* * *
JIS GERIAU ŽINO

Motina: “Ar ne protingos tos 
skruzdės? Jos dirba, dirba ir nie 
tuomet nežaidžia”.

Sūnus: “Nežinau, ar nežaidžia! 
Kada tik aš nueinu į gegužinę 
□usinėly, aš jau visada jas ten i 
randu pirmiau manęs”. 

❖ * *
KINIJA

Mokytojas: “Baltruk, kas yra. 
toliau nuo mūsų — mėnulis, ar } 
Kinija?”

Baltrukas: “Kinija”.
Mokytojas: “Kodėl tur taip 

manai?
Baltrukas: “Dėl to, kad mė

nulį mes galime matyti kiekvie
na nakti, bet man dar niekuo- 
met nepasitaikė matyti Kinijos”.. '■

VIZITATORIUS

Svečia* (vakar*): “Pętrųjų ar 
tavo sesulė manęs laukiai

Petruko: “Taip”.
Svečias: “Iš ko tu žinai?”
Petrukas: “Prieš išeidama iš 

namų, ji šventiškai apsirėdė.
a £ *

JAM BUVO MALONU GY
DYTI TOKIĄ PACIENTĘ

Garsus amerikiečių gydytojas 
Hufeland nepakęsdavo daug kal
bančių pacienčių. Vieną dieną 
į kabinetą atėjo moteriškė, pa
rodė ranką ir pasakė:

— Nudeginau.
Hufeland apžiūrėjo žaizdą, ap

rišo ir patfirė ką toliau daryti. 
Po dviejų dienų toji moteriške 
vėl atėjo.

— Geriau, — atsakė ji vienu 
žodžiu į gydytojo klausimą.

— Tęskite toliau tą, ką anks
čiau patariau, — pastebėjo gy
dytojas.

Savaitei praslinkus, pacientė 
pasirodė trečiu kartu. Ir vėl la
koniškai prabilo:

— Išgydyta. Kiek turiu tams
tai užmokėti?

— Nieko, — sumurmėjo Hufe. 
land, — gydyti jus, gerbiamoji, 
buvo tikras malonumas.

♦ * «

• “Nieko nėra amžino”, — 
spėjo pasiguosti puodynė, kris
dama nup lentynos.

Magaryčios

• Moterys niekad neturi ką 
nors rimto pasakyti, bet tą “nie
ko” išreiškia žavėjančiai.

i ^Vedybos geriausias bū- 
das’Vpatirti/kokios rūšies vyro 
ieškojo tavo žmona.

O 20-ties metų moteris klau
sią: kas jis toks? 30-ties metų; 
kas jis yra? "O 40-tiėš- metų — 
kur jis yra?

C Kvailiausia moteris gali ve
džioti už nosies gudriausią vyrą, 
tačiau reikalinga labai išmintin
gos moters kvailiui sutvarkyti.

e Jeigu moteris bėgioja nuo 
vieno vyro prie kito, tai nekal
tink jos — ji tik ieško pasto
vaus vyro.

• Juostelė ant skrybėlės atsi
rado viduramžių laikais, kai rite
riai apvyniodavo aplink šalmą 
savo mergelės skepetaitę.

PRIE UPĖS

Alksniai žiūri į upę, 
Upėj debesys skęsta. 
Du žirgeliai nulupę 
Ant akmens palei brastą.

Nors čia visko užtenka,
Neilgai čia sėdėsiu, 
Panardinusi ranką, 
Į tą vandenį vėsų.

Jei sutilptumei tu čia, 
() gyvenime mano!
Tau pasemčiau rieškučiom 
Saulės blyksnį neramų.

Bet sparnus ,tu iškėlei
Ir sustot nenorėsi
Ten. kur alksnių šešėliai 
Glosto vandenį vėsų.

— Malki, maiąo protas neįsten
gia suprasti, kodėl žmonės pasi
darė tokie žiaurūs. Kas Juos to
kiais padaro?

— Taikos ir humaniznąo prie
šai, religiniai fanatikai yra žiau
rūs.

— Šiais metais jau kelis žy
miausius žmones kėsinosi nužu- 
ti — JAV prezidentą Reaganą, 
popiežių Paulių Joną IĮ. Dabar 
nužudė Egipto prezidentą An
war Sadatą. Fanatikai, kokie jie 
bebūtų — religiniai, komunis
tiniai ar musulmonai — yra fa
natikai. Jie gali padaryti krimi
nalinį nusikaltimą ir manyti ge
rą darbą atlikę, nęs jų įsitikini
mu, taip reikia- Tai gengsterių 
metodas, kai “reikia”, tai pasam
do žudiką. Galimas dalykas, kad 
prez. Reaganą ir Sadatą nužu
dyti pasikėsino politiniais sume- 
timais.

— Užtat prez. Reaganas ir ne
važiavo į Sadato laidotuves, bet 

j jo vietoje važiavo jau buvę pre- 
j zidentai. Maiki.

— Taip. Atsargumas gėdos ne
daro. Į Reaganą šovė “žiopliu
kas”, bet kas tą žiopliuką pasam
dė?

1
j — Žudymas tokių žmonių, 
? kaip prezidentai, popiežiai senais 

laikais nebuvo girdėti. Dabar 
žmonės labai drąsūs. Vieni taip 
daro už pinigus, pasamdyti, ki
ti iš fanatizmo. Matai, kaip Ira
nas nebegali tvarkos įvesti dėl 
to, kad tikyba ir politika kartu 
maišosi. Vieni meldžiasi, kiti šau- 
dosi. Mat, atsirado perdaug va
dų ajatolų ir mulų.

— Aš manau, tėve, kad Sada 
to mirtis gali būti pradžia Egip
tą pasukti Irano keliu. Fanati
kai negalėjo pakęsti Sadato pas
tangų valstybę pasukti demokra
tijos keliu. Dar anksti daryti iš
vadas, kas toliau gali būti, tu
rint galvoje arabų nesantaiką, 
pa v. Lybi jos Kaddafis aukšta; 
nosį riečia, lenda į svetimą kraš
tą — Sudaną — ekspansijos sie
kia, tarytum senovės Aleksan
dras Didysis. •

— Man rodos, Maiki, kad n 
Maskva suinteresuota Artimai 
siais Rytais ir Afrika. Juk ir Ku
bos Castro kareivius siunčia, 
kaip Maskvos partneris. Propa
gandą varo Pietų Amerikoje ir 
kitur.

— Aišku, kad Maskvai labai 
tūpi Persijos įlanka. Ji savo ti- 
klslo siekia pasaulinio teroro me
todais. Jų politiniu “tikslas” pla
čiai užmestas “žuvelėms gaudyt 
U”, bet niekas neskuba į tą tin- 
kįą bėgti. Reikalingas melas, gra 
žūs pažadai. Yra ir pas mus to
kių, kurie neapsižiūri ir patenka 
i pinkles. Pasak&kasis kipšas 
prižada visokių “gerybių”, o kai 
pasigauna auką, tai tuoj įsama- 
los katilą ir įkiša. Kiek nekaltų 
žmonių kenčia tremtyje, kalėji
muose ir už ką? Už lai, kad ko
munizmas, koks dabar yra, smau 
gia žmogaus sąžinę, uždaro bur
ną. kad nekalbėtum apie reli

GINČAS DĖL VILNIAUS
Yra gena! iškraipyta pasaka, kad lenkams 1920 m. 

užgrobus Vilnių, Lietuva, neva, pasiuntė Voldemarą į 
Ženevą, apskųsti lenkus Tarptautiniam Teismui Neva, 
pakely pasitaikė, kad į tą patį salon-vagoną įlipo ir lenkų 
delegacija. Jų pirmininkas garsusis pianistas Paderevskis 
tuoj ir prišokęs prie mūsiškių:

“Jūs geriau nevažiuokite į Ženevą, visvien Lietuva 
praloš. Tiesa, žiloje senovėje Vilnius buvo lietuvių, tą 
visi žinom. Dar seniau jų nuosavybėje, sakoma, buvo ir 
didžiulė Indija, bet kas iš to, — dabar dalykai pasikeitė: 
Vilniuje nebėra lietuvių (kapi jų nebėra ir Indijoje), gy
vena vieni Jęnkai ir jie nori likti prie mūsų, amžinai”.

Po trumpos tylęs, Voldemaras pažiūrėjęs Į jo gražią 
barzdą ir sakąs: “Tai jeigu mano utėlės nušliauš dabar 
j tamstos barzdą, ar aš galiu tada sakyti, kad štai, ta 
barzda jau mano (ir ją sau pasiimti) ? Aišku, kad ne, 
pats prisipažinsi”.

Išrodo nepaprastai, bet tie, kurie geriau žino dalykų 
stovį, sako, kad šita pasaka yra pramanyta, nuo pat pra
džios iki galo. Net nurodoma, būk tai ją sufabrikavęs 
prieš 30 metų Amerikos lietuvis dr. Maslauskis. Ir tikrai 
gi, kaip ten stebuklingai pasitaikys kartu į vieną vagoną 
susėsti nuvažiuojant (grįžtant, jau daug patikimiau) ir 
laimėjęs kaltininkas, turėdamas jau kišenėje auką, lan
džios dar ieškodamas užkabinėti varžovą, juo labiau tai 
neatitiktų Paderevskio būdo, girdi.

Kur kas tikresnė versija apie tai, kaip Lietuvos pa
siuntinys Londone užsigulė tuo pačiu klausimu ten apsi
lankiusį Paderevskį.

Paderevskis tuo laiku buvo Lenkijos ministeriu pir
mininku. Pasitaikė, kad jam kažkuriais reikalais apsi
lankius Londone 1920 m. išpuolė kažkurios skandinavų 
(berods, švedų) tautos šventė. Į diplomatinį rautą (ba
lių) buvo pakviestas visas diplomatinis korpusas, jų tarpe, 
be abejo, ir lenkų pasiuntinys, o su juo ir Paderevskis, 
kaip garbės svečias. *

Po vakarienės, jau gerokai išgėrus^ąrifpano, Lietu
vos pasiuntinys Londone prof, yįądas ’ Čepinskis (vėliau 
socialdemokratų švietim^miriSsteris), daugėliau tada 
gerokai respektuojamas kaip didžiausias' Pabaltyje fi- 
zikas-mokslininkas, išsilygo sau progą prisigerinti prie 
Paderevskio, garbingiausio vakaro svečio, ir po kelių 
diplomatinių tūpčiojimų jau stengėsi prieiti prie reikalo, 
nežymiai pradėdamas nuo Kazimiero Didžiojo, kuris tap- 

j damas mūsų Gedimino žentu, jo liesą dukrelę padaręs . 
j Lenkijos karaliene. Anot jo, lietuviai ir lenkai būtų ir 
J po šiai dienai draugiškiausi pasauly kaimynai, jeigu ne ; 
generolas Želigovskis, kuris 1920 metais per kraują už-' 
grobė Vilnių, Lietuvos sostinę. Juo blogiau, kai taip įvy
ko pasalom, per apgaulę užpuolant, po to, kai vos išvaka
rėse lenkai pasirašė Suvalkų sutartį (tai yra, pasižadė
jimą nepulti Lietuvos).

Čepinskis negaišo išsireikšti, kad Vilnius, kaip Lie
tuvos sostinė, pasauly žinomas per 500 metų.

Paderevskis nekantriai numojo ranka:
“Vieni niekai! Senovės Lietuva ne tik Vilnių, bet buvo 

sau pagrobusi gana daug svetimų žemių, iš visur”.
Čepinskis: “Well, bet kur gi tamsta girdėjai, mano 

pone, kad kuri tauta net savo sostinę nukeltų į užgrobtas 
žemes? Istorija gi nežino nė vieno tokio pavyzdžio, o ar 
tamsta...”

Paderevskis (atsilošęs): ‘‘Nekankink tamsta tos 
vargšės istorijos, mes pažiūrėkim geriau, kas dabar yra. 
Vilniuje — 'nebėra lietuvių, gi lenkai gyventojai nori 
prie Lenkijos, aš tai žinau (aš pats daug, daug kartų 
patyriau), mes gi nemaži vaikai, siūlau padaryti balsa
vimą — leiskite gi jiems patiems pasisakyti, jeigu jūs 
lietuviai gerbiate demokratiją nors per plauką!”

Čepniskis (ironiškai): “Jeigu šitaip, tai Varšuvoje, 
lenkų sostinėje, gal reikėtų nemažiau padaryti balsavimą, 
tamstelė užmiršti, kad ten gyvena 60% žydų (kaip ir dau
gely didžiųjų Lenkijos miestų).

Ot, tada, vardan demokratijos, gal tektų ir pačią 
Varšuvą atskirti nuo Lenkijos, gutbay Varšuva! Ameri
konų turistai dažnai galėtų sau Paryžių ir pusę Šveica
rijos (aš ten gyvenau daug metų, tai žinau, o tamsta?) 
panaudodami tokį balsavimą, pasiimti, ar ne?”

Kadangi švedų pasiuntinys pradėjo balsu kvatoti, 
tai p. Paderevskis, tik mostelėjęs ranka, pabėgo į šalį. 
(Atrodo, kad nereikėtų kakta pramušti sienos.)

Valys Viksva ir Vacys Varpa į 
(Iš “Juoktis — sveika”) '■

giją, negalvotum taip, kaip lais
vas žmogus galvoja tik demokra
tinėse valstybėse.

— Maikuti. Man labai skaudu, 
kad Sovietai ir mus, amerikie
čius labai išnaudoja siuntinius 
siunčiant giminėms, testamentus 
bando išlupti iš mirusių giminių 
Amerikoje. <,

— Aš tau pasakysiu, tėve, kad 
mes patys apsileidę, todėl ir mul 
kiną mus visokiais būdais. Kur 
jūsų akys, mūsų vaikai? Ar jūs 
nematote, kad Sovietų Sąjunga 
mus per akis apiplėšia visokiais 
būdais: išnaudoja siuntinius gi
minėms siunčiant. Iš mirusių 
Amerikos piliečių bando išlupti 
testamentus tariamai giminėms 
Lietuvoje. Gal tokių giminių ten 
ir nėra? Iš laiškų cenzūra viską 
žino kur kas gyvena, ką veikią 
ir tt. Mes milijoninius fondus 
krauname, nežinodami, ar Lietu
va juos kada gaus. Komunistų 
agentų ■ kiršinami tarp savęs pe
šamės. Mūsų valdžia nieko ne
daro, kai mes patys snaudžiame 
ir savo sunkiai uždirbtais pini
gais despotus šeriame ir remia
me savo priešą- Atrodo, kad vis
kas daroma teisėtai ir legaliai. 
Oi ne! Niekur pasaulyje nėra to 
kio žmonių išnaudojimo, kaip 
Jaro “darbininkų draugai” ko
munistai. Jięms nesvarbu Sibire 
_r kur kitus nugrūsti lietuviai 
marinami už tikėjimą, už žodžio 
aisvę. Kodėl demokratinė mū
sų valdžia leidžia taip išnaudoti 
savo piliečius? Maskvos ponai 
sukta politika blogio šaknis gi
liai paslepia, kad sunku supras
ti, bet darbai matomi. Kodėl mes 
nesiunčiame protesto peticijų į 
Washingtoną? Kodėl milijonus 
dolerių atiduodame Kremliaus 
ponams? Juk tais savo pinigais 
padedame jiems plėsti jų impe
riją?

— Gerai kalbi, Maiki. Bet ap
sidairykime, kad p. Šoliūnas ne- 
nusiprausęs mūsų neiškoliotų už 
tokį pokalbį.

— Nebijok, tėve. Tegul jis ko- 
lioja ir šoliojasi. Mes sakome tie
są.

— Tai lik sveikas, Maiki. Jei
gu norėsi mane matyti, tai už
eik pag Andriejų.

— Gerai, gerai.

Reikia trečio
Mes pasamdėm Kanaperdą — 
Lietuvą gražiai vaduoja.
Darbas eina, darbas verda, 
Kaip kleckienė kunkuliuoja.

Sako, reikia pasamdyti
Kitą Kanąpedą šviesų.
Kad išmokytų skaityti 
Ir suprasti tėvo žodį tiesų.

Dar belieka pasakyti,
Kad ir gimdymui vaikelių 
Reikia trečią įkinkyti, 
Mažinti rūpesčius tėv.elių...
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COOPER-SKUPO - ANTMAN PARODA
nuo Chicagos metyvų iešketi 
3uvo tokių atvejų, kad ūkinin
kai mus išvydavo-. Radę gražu 
žydintį sodą, kur pro obelų ka
mienus švietė raudonos ‘‘barnės’ 
ciencs, norėjome jau “tūpti’ 
dirbti, ogi ateina jaunas farme- 
riukas su šautuvu ant peties ir 
cako: “Ko čia norite? Lauk!”...

Gerų motyvų reikia ieškoti 
Nesvarbu, kad ant upelio lede 
kojas nušąli, bet parsiveži kuri 
nį, ne iš popieriukų nevykusiai 
nukopijuoto, kaip visi mėgėjai 
kad dar.-.

Paskutiniais metais Cooper- 
Skupas, aš ir kiti mano kolegos j 
pradėjome dirbti Chicagoje prie 1 
ežero, vidurmiesty prie upės ir J p 
kt. Ir štai Skupo darbai:, “Nuo 
aitvarų kalno” (nr. 11), Prie
plauka (nr. 5) šviesiai pilkas ko
loritas, penki laivai, rausvo grin
dimo krantinė ir prie užtvaros 
stovi žmogus. “Ekskursinis lai
vas” (nr. 4). Giesmininkai priei 
Kalėdų eglutės” (nr. 7), (par-| 
duotas). Liūdną nuotaiką keli" - 
vienas Cooperio pavasario vaiz ■ 
delis, tai “Montrose Harbor” 
(nr. 10). Šis nemažo formato 
kūrinėlis — siauras upelis, anks-1 
tyvą. pavasari! besikalą medžio j 
šakelėse pumpurai, nuteikia.: 
skurdžia nuotaika.-. '.— . - ■. -
ko impresionizmo šedevras. Be i f’s- Cooper nesibijo nė ic*- 
gamtovaizdžių jis Įjungė ir po-į tous, nė šalčio. Net sunku,juos 
ra kompozicijų. Beje, vieną Chi- J surasti. Tupi kur piie Chicago 
cagos miesto vaizdelį įsfgijb’ut nasioffv‘nfi.^Kude ir dir- 
Čiurlionio Galerija, Ine. 1 'tol

Keletą žodžių reikia tarti apie 
Cooper’io artimą bendradarbį, 
Jack Antman, su kuriuo jis karpį 
tu tapydavo ir kartu siyengė 
šią parodą. Su Jack Animanu 
susipažinau dar prieš II-jį Pas.' 
karą, kai ekonominės krizės me
tais kartu dirbome valdžios įs
teigtame WPA projekte dailinto-, 
kams šelpti. Valdžia apmokėjo 
darbo patalpas, bet kas mėnesį 
už tai reikėjo paruošti .vieną kū
rinį valdžiai. Šiek tiek ir primo
kėdavo.

Jack Antman tada buvo 
naujokas studijoje, bet jau 
bo ir iš modelio, kurį taip 
valdžia apmokėdavo.

Dabar Antmanas yra beveik 
lygus Cooperiui. Be Chicagos 
miesto gamtovaizdžių, jo Santa 
Monica Kalifortijos kalnų bei 
kalvu gamtovaizdžiai dvelkia to

, čia bus kaip ir pavyzdys, An
tano Skupo Cooper (lietuvis) ir 
Jack Antman jungtinė pareda, 
tebevykstanti Čiurlionio Galeri
joje, Ine., 4038 Archer Avė.. 
Chicago j e.

Dail. Cooper — Skupas mūsų 
visuomenei žinomas, bet plačiau 
žinomas amerikiečių tarpe. Uli- 
nojaus valet. Meno Muziejus 
Špringfielde turi tris Cooper’io 
pavaikslus įsigijęs, o kolekcio
nierių sąrašas labai platus. Tarp 
kitų jo kūrinių autoportretas 
skulptoriaus pozoje, taip pat 
valstybiniame muziejuje.
• Dail. A. Cooper yra skrupulin
gas panteistas — gamtos vaikas. 
Šilta ar šalta, rasi jį ežero prie
plaukoje arba vidurmiesty, ta
rytum prancūzą dailininką besė 
dintį prie Sena upės, taip ir j j 
matys besėdintį ant žemo suo
liuko prie didelės drobės bedir
bantį. Abu dailininkai išstatė tik
tai po 12 darbų, tačiau kai jie di
desnio formato, tai gražiai iš 
dėstyta dviejose galerijose, ne
perkraunant; kaip dažnai pasi
laikydavo anksčiau. Vieno ir 
Antrojo, darbai daugumoje at
likti šiais metais. Centrinėje sie
noje iškabintas Cooper i o auto
portretas. Autorius save pavaiz
duoja taip: vienoje rankoje lai
ko paletę, o antroje — teptuką; 
apsivilkęs gerokai aptrintu, sto
roku paltu, panešiota kepuraite, 
ant galvos, su šaliku aplink ka- 

dirba. Toks atviras, be pre
tenzijų, paveikslas rodo, kad re- 
^lytė niekuo nėra paslepiama.

CoopetrSkupas gimė Chicago- 
įe 1907 metais. Baigęs Chicagos 
Meno Institutą,-gavo stipendiją 
fr.studijas tęsė Ispanijoje. Gerai 
tnoka ispanų kalbą. Pradžioje jo 
tapyba iš tolo priminė ispanų 
tapytoją Francesco Goya, bet 
Vėliau išblėso. Turi grynai savo 
rtilių, savo meno pasaulį. Būdin
ga, kad Cooper niekad nelanko 
dailės parodų, tiktai, kai kada 
svarbesnes parodas. Jis man kar- 
tąrišsitarė: “Tik tai, kas yra ori
ginalu; nauja, tas turi pelnytai 
ųžiihti vietą pasaulyje.” 
^JČooper, kaip ir Millet’o gam
tovaizdžiuose yra kažko daugiau, 
rįėgu nuoga gamta, — poezija, 
liūdesys kartu ir grožis.
ktįPrieš keletą metų mudu su 
kbl- Skupu važiuodavome toliau

* krašto gamtos šviežumu, arą- 
I >iais potepiais, taip, kad atrodo. 
] "og ir želė “juda” vėjo paliesto- 
. Pav. “Stogai” (nr. 18) kalno 

pašlaitėje, gražiai išlaikyta sau
lės apšviesti stogai ir švelnūs še
šėliai. Gaila, kad kone visi rė
mai tamsūs,- nuskriaudžia patį 

j kūrinį. Dar vienas impresionis
tinis Chicagos miesto vaizdelis, 
tai “Prieplauka” (nr. 17) šiek 
tiek primena Claude Monet, ta- 
ciau be priekaištų. (Parduotos). 
Prie Navy Pier su John Han
cock dangoraižiu (nr. 24) (Par
duotas). Yra daug kitu- jo dar- 
bų labai gerų

Jack Antman dar'nekenas žmo 
Tai klasiš-l jo’galima dar daug tikė-

'upės pasieffy‘prisiglaudu b dir- 
, Taa. . . Slėptis ■Yeikja'j.ti’eš kai pa
mato" vienas, tai tubj prisirenka 
būrys žiopsotėjų^ ir kiekvienas 
klausia: .Kaip ilgai trunka* nuta- 
pyti. ar parduodi? Ar .tu tą pa- 
-ddrei? ir t. f.‘ Buna atveju, kad 
bando apiplėšti.. 7 "Ke karta 
mus išgąsdino jauni palaidūnai. 
Reikia pridurti, kad jų darbai at
likti ne vienu seansu, bet savai
tėmis ar daugiau.-

Patartina šią, anot p. Adomai
čio, nemeluotą parodą, pamaty
ti. Pasibaigs spalio 24 d., šešta
dieni- ’ M. Šileikis

Mėginkime kąiką kitaip.... 4; ->
i Įpusėja ruduo ir neužilgo at- mokestį kaip ir iškilmingieji. Jie 
keliaus ir žilina. Visoje Chica- jau kitą kartą nepasirodo'.
goję vyks įvairiausių pobūvių, Į Ąš manyčiau, kad pirmą ar 

į festivalių, balių ir, kaip visada antrą kart^ pasirodžiusieji rei- 
. būdavo, bus rengiama Naujų kėlų susodinti pirmose eilė'e ir 
metų sutikimai., 

f t
jnizacijų, tiek partijų, tiek ir 
klubų vedėjai bei pirmininkai 
dejuoja, kad į visokių rūšių pa
rengimus lankytojų mažėja.

Tekiam reiškiniui išaiškinti, 
tektų daug ką panagrinėti. Be 
daugybes kitų priežasčių, viena 
tai tikrai charakteringa. Per
metę akimis bet kokį subuvimą, 
sakysim, 1 
paminėjimus, neišskiriant 
balių, pirmieji stalai ir pirmo
sios eilės visada būna išdalintos 
tik organizacijų ir ruošėjų “rą- 
bin ims”. Tie, kurie ateina į pa- 

| rengimus gal tik pirmą kartą, 
Ee grūdžiami į pakampes, ne
žiūrint, kad sumoka tokį pat

Tendencinga informacija
Skuodis buvo gimęs, ir baigėsi 
pamaldomis Aušros Vartų para-;,

Rugsėjo 5 d. per Los Angeles 
'ietuvių raciją kaitėjo S. Darnu
sis apie demonstracijas Čikagoje 
dėl V. Skuodžio. Pagal Damušio 
kalbą,, tas demonstraijas suorga
nizavo- Harnaford kompanijos 
atstovė L. Dutton: ji išsiuntinė
jo tris tūkstančius laiškų, kas 
suraukę 6C0. demonstrantų.

Tą pačią mintį iškėlė A. B. 
Mažeika straipsnyje ‘‘Drauge”. 
Jokio kredito neduoda keturiems 
lietuvių laikraščiams, trims ra- 
dijos programoms, kurie visą tą 
reikalą rek'amąvo, ir 30-čiai liet, 
organizacijų komitetui, kuris tuo 
rūpinosi. Naujoji Pabaltiečių ly
ga nusiuntė pasamdytą agentę, 
ir ji viską suorganizavo. Ir kam 
gi tos visos organizacijos reika
lingos!

LKDS biuletenis rugsėjo mėn. 
numeryje teisingiau aprašo šias 

.demon s tr aci jas:
:“Rugpiūęio mėn. 17 d. Čikagos 

miesto aikštėj, kur buvo minima 
Pavergtu Tautu Savaitė, buvo 
suorganizuotos demonstradeijos 
tikslu pagelbėti Čikagoj gimu
siam pavergtos Lietuvos kovoto
jui V. Skuodžiui. Sekančios die
nos vakare demonstracijos tęsėsi 
prie namo, kuriame prieš 52 m.

dar 
dir- 
pat

Dėmesio!
Dailininkai. norintieji daly

vauti lapkričio 6 d. rengiamoje 
Čiurlionio Galerijos, Ine. paro
doje, privalo tuojau pranešti,

prie pirmųjų stalų. Gavę tokį 
Paskutiniais laikais tiek orga-J “pagerbimą”, reik tikėti, jie jo 

panorės ir kitą kartą. “Rabinų 
šlovė” nei kiek nenukentėjų, 
nors jie sėdėtų ir nepirmose 
eilėse. • ;

Skundžiamasi, kad mūsų jau
nimas veveik nelanko-jokių kul
tūringų pobūvių. Ir čia gal Jsk- 
tų mėginti kitus metodus. Užuot 
pirmąsias kėdes užėmus iškilie-

kad ir visokios rūšies siems, susodykite į jas jaunimą, 
nei Ten jie pasijus vertesniais; o, be 

to, jiems nebus patogu "tuoj iš
bėgti iš pobūvio, kai auksabur
niai, pradėję rodyti savo išmintį, 
praranda nuovoką kada reikia 
sustoti. . :

Juozas Žemaitis

žodžių kėlimas naujon eilutėn
Rašant, kada reikia žodžio 

dalį pakelti į naują eilutę, pa-1
pvz.: pusseserė, perrūgimas, ke
liama .naujon eilutėn pus-se-sa*

pijos bažnyčioje. Pagal praneši- j prastai keliame skiemenimis, ’ rė, per-rū-gi-mas . ;
mus “Drauge”, demonstracijas | pavyzdžiui: ka-ras, ka-pas, mil- 
organizuojant daug prisidėjo j žin-ka-pis.
Los Angeles Baltų pasamdytai Bet yra atvejų, kada žodyje- 
Hannaford bendrovė. Garsinimo ‘ yra kelios priebalsės kartu, tuo- 
niekad nėra perdaug, deja, pana-? met iš jų būtinai keliama paska
itos demonstracijos lietuviams! tinioji priebalsė į-naują eilutę, 
jau seniai žinomos ir praktikuos! t)et galima irrkitas lįkusias prie- 

į balses perkelti, pvz.: ark-Ias, ar
klas, ašt-rjs, aš-trus, a-štrus.

Lietuvių kalboje yra‘šeši dvi-

jamos virš 40 metus. Vienas graj 
žus momentas iškilo organizuot 
jant šį parengimą, yra LB suti
kimas dirbti kartu su kitomis or-1 balsiai: ai, au, ei, ui, ie; uo. Dvi- 
ganizacijomis, siekiant bendroj balsiai tai dviejų balsių jungi- 
tikslo, neakcentuojant savo išf į nys ir keliant į naują eilutę, dvi- 
skirtinos padėties kalbėti už vi- balsiai negali būti atskiriami 
sus. Demonstracijų rengimo ko?| (dvibalsiai yra neskaidomi).
mitetę dalyvavo viš 30 organų! Mišriųjųdvigarsiųturimelie- 
zacijų. Tikėkim, kad PLB ir JAV ’.........................
LB valdybos pradeda suprasti,- 
kad kiti susibūrimai turi gražių

• minčių, ir jie nork-kalbėti savo

tuvių kalboj šešiolika: ai, am, 
an, ar, el, eni, en, er, ii, im, in, 
ir, ui, um, un, ur, - -

...... • . _ . Taigi/ dvibalsės, mišriosiospačiu lupomis. Taip yra susior- . _ . .................. . I dvigarses ir. dviraidžiai iungi-gamzavę-Amerikos lietuviai ir i j . , x i .T& x < mai:, dz, dz, ch, keliant žodžiosu tuo reikia skaitytis . , ; I» t • • -i t xi-/T. T... . . .J ■■ .. ’ : : daljų.riąują eilutę, yra neatski-(Is Lietuviai Amerikos Vak.) £ . ■ ' ,J , .;j nami:—juos perkeliame neskai- 
■ j domus ar perkeliame senoj eilu-GALI SUKELTI 

SKAUSMUS AUSY
New York — Skausmą ausyj^ 

sukelia ne vien ausies įdegimas^ 
bet ir pasireiškusi infekcija be$ 
kurioj "kitoje kūno daly, kaip tąjį 
tonsiluose, nosys ir net blogai' 
pritaikinti dirbtinai dantys (denį 
turės), — teigia dr. Raymond Sr

prisiunčiant darbų nuotraukų 
katalogui. Bus skiriamos trys , 
premijos. Juri komisija: A. Sku-' Rosedale, iš Canton, Ohio, tos rų
pas, J. Mieliulįs ir J. Strods. 
Galerijos adresas: 4038 Archer 
Ave., Chicago, Ill. 60632. Tele
fonas 434-6155.

sies ligų specialistas.

• Pagerinimui daržovių ar 
pupelių sriubos skonio, įdėkite

Parodos Rengėjai trupučiuką krapų.

Be'£m>aieiiial» uno 9 vaL ryto Dd 8:30 vai vtL
D, KUHLMAN, BA, RegUtruota* vtlrtfninfau

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

a B8rl8TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE may sal. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

ATEINA LIETUVA,

g
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

i”iW

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas

iii

MARMA NOREIKIENe

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

lis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

Inž. LIUDAS MIKŠYS
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kadą 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.

t 
į

Apskritai, sudurtiniai ir prieš* 
dėliniai žodžiai gali būti keliami 
i naują eilute skiemenimis, pa
vyzdžiui: žu-vė-dra, pe-lė-įda, 
arba pagal tų žodžių sudaromas 
dalis, t.y. atskiriant sudurtmių 
žodžių dalis bei priešdėlį nuo žo
džio šaknies, pvz.: pel-ė-da, 
žuv-ė-dra. 1

A. Tamulynas:

ENERGY 
WISE f

tėj, pvzl:'kim-ba, snau-džia.
Dar tenka priminti vieną at- 

vejį, kada dviraidžiai dz, dž yra 
skaidomi, - būtent: sudurtiniuose 
žodžiuose, kada d priklauso pir
mojo ŽG’džio daliai, o z, ž — 
antrojo'žodžio daliai, pvz.: juod
žemis. :: ; Z ‘

Be to, yra žodžių, kur susidu
ria d.vi u-vienodos priebalsės,

> i'

iuyaoarnolargwar

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
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 Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varna 
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 duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

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

• LIK 1’UVIšK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. '

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

i • SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 pat knygoje yrs 40 sąmojingų novelių. Kaina 12.

Knygoa gaunamos Naujienose, 1738 So. Halsted St., Chicago, 
IE 80608. Užsakant >aitn, pridėti dokrj per*frraflma lilaMoma,

3 — Naujienai, Cbicajo, 8, I1L Wednesday. October 21, 19&T
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orderiu kartu fu utoakyn.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
ryto 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 v<L

Amerikos Lietuvių Tarybos 
dirbami darbai

Amerikos Lietuvių Taryba pradėjo dideli darbą prieš 
40 metų. Ji tebedirba tą darbą ir šiandien.

Amerikos Lietuvių Taryba (ALTas) nėra jokia vy
riausybė. Ji neturi savo kariuomenės, neturi karo jėgų 
ir neturi savo diplomatų. ALTas yra Amerikos lietuvių 
organizacija, kuri rūpinasi gimtojo savo krašto likimu. 
Amerikos lietuviai, tapę Amerikos piliečiais,. turi teisę 
rūpintis gimtinio savo krašto laisve. Amerikos konstitu
cija nedraudžia Amerikos piliečiams rūpintis savo tėvų 
žeme, jos teisėmis ir pagrindinėmis Lietuvos gyventojų 
teisėmis.

’ Amerikos piliečiai neturi teisės bendradarbiauti su 
priešiškai nusiteikusiomis valstybėmis, jiems draudžia
ma palaikyti ryšius su priešo valstybių agentais, drau
džiama teikti jiems žinias, garsinti tas valstybes, skelbti 
jų išgalvotas ir nepateisinamas žinias.

Antanas Bimba bendradarbiavo su Amerikos komu
nistais, todėl jis turėjo didelės bėdos. Jis buvo suimtas; 
gynėsi, aiškinosi, turėjo samdytis advokatus. Andrulis 
turėjo dar didesnių bėdų. Imigracijos tarnybos pareigū
nai buvo nutarę jį išvežti Į tą kraštą, iš kurio jis atva
žiavo, bet Lietuvon jis tiktai miręs ir sudegintas buvo 
išvežtas. Jis atsisakė važiuoti Į Rusiją, o i Lietuvą Ame
rika negalėjo jo išvežti. Amerika nepripažįsta rusų pri
mestos Lietuvai vyriausybės, su ja neturi diplomatinių 
santykių, tai ir Andrulio ten išsiųsti negalėjo. Andrulio 
žmona jo pelenus išvežė, kai nuvažiavo aplankyti rusų 
pavergtą Lietuvą.

Kada Stalinas susitarė su Hitleriu pasidalyti visas 
tris Pabaltijo valstybes, Amerikos lietuviai Įtikino prez. 
Rooseveltą, sekretorių Hull ir sekretoriaus pavaduotoją 
Summer Welles nepripažinti Pabaltijo valstybių pagro
bimo ir Įjungimo šių trijų valstybių Į Sovietų Sąjungą. 
Kad Įsitikintų, kokią prievartą rusai naudojo Pabaltijo 
kraštams pavergti, sekretorius F. Dulles ir prez. Eisen
hower i s sutiko suorganizuoti Kongreso komitetą, kuris 
ištirtų Sovietų Sąjungos karo jėgų, saugumo ir kitų or
ganų prievartą. Buvo sudarytas Kongreso komitetas, va
dovaujamas Wisconsin© sen. Kersteno, kuris apklausi-

Sen. Charles Kersten

(Tęsiny?)'

3. Va aric 16 d. minėjimai

šfehs metsris, kaip ir giekvie-
hais kinais per pastaruosius ke
letą dės nrmsenj, MV-bių Kon
gresas — Senatas ir Atstovų Rū
mai — paminėjo Lietuvos ne- 
oiiklau omybės atstatymo su- 
tnfc į en~te Vasario 16 d. rni- 
nėjrrra* įvyžo sekančią vasario 
17 d. Minėjimą gldbojo ir pra
vedė sen. Charles* P’ėrey, resp. 
ri Uline s, kuris yrsi pasidaręs 
~erato Vzs-’euiu Reikalų Komi- 
te'o pirrrir’r_ku. taigi vienu iš 
naciu svarbiausiu Senato lyde
rių- Todėl jam šį kartą neteko 
ilgai laukti, kol gaus Vasario 1S 
i. minėjimo cfa ą\ kurią kartais 

būdavo gauti tik kove

mirė imu vėl parašomi padė
kos laiškai visiems* tiems Kon
greso nariams, kurie buvo pada
rę savo pareiškimus dėl Lietuvos 
laisvės.

Turint galvoj, kad kas antrais 
metais Atstovu Rūmų sudėtis 
pasikeičia kefioliką procentu, nes 
į Kongresą išrenkami nauji žmo
nės tai jiems kartais dar tenka 
aJ šokinėji j telefoninius užklau
sus ir aiškinti apie ką eina rei

kalas su tais Lietuvos nepriklau- 
co^vbės minėjimai s.

I Senato’ minėjimą ALTo at
stovais buvo nuvykę Valdybos 
vieni rm in inkai Teodoras Blins- 
trubas ir dr: Jonas Valaitis, c 
^'st-ovų Rūmų Lietuvos nepri- 
^huscmvbės minėiime, ADTą 
a' stcv~vo vicepirmininkai Teodo

Dr. Kazys Šidlauskas

denifttelj ALTo veiklos finansi- 
nf šu'lrirr. Nežiūrint to, kad di
desnėse lietuviu kolonijose šie
met buvo surinkta aukų žymiai 
daugiau negu praėjusiais metais, 
vienok bendra aukų suma, ly-

nėjo gyvais likusius Lietuvos valstybės pareigūnus, su
rinko labai daug svarbių dokumentų ir juos paskelbė 
dviejose knygose. Liko, labai daug nepaskelbtų dokumen
tų, kuriuos padėjo Į Valstybinio knygyno archyvus. Moks
lininkai ir diplomatai Jono Talalo surinktus ir surūšiuo
tus dokumntus lengvai gali rasti ir naudoti.

Amerikos Lietuvių Taryba, gavusi Pabaltijo kraštų 
aneksijos nepripažinimą, atliko dideli darbą. Dr. Pijus 
Grigaitis, Jonas Talalas, Antanas Rudis atliko didelį dar
bą, sukaupė tremtinių išvežtus dokumentus Į Kersteno 
komitetą, dckumentavo tą neteisėtą Pabaltijo kraštų 
aneksiją. Rusai dar ir šiandien bando Įtikinėti, kad lietu
viai, latviai ir estai savo noru nutarė prisijungti prie 
Sovietų Sąjungos ir pasiuntė pavergtų kraštų delegaciją 
prašyti Staliną, kad Įjungtų pavergtas Pabaltijo valsty
bes Į Sovietų Sąjungą, bet ta delegacija lietuvių tautos 
Įgaliojimo šiam žingsniui neturėjo. Tai buvo pačių oku
pantų delegacija, paskirta iš lietuvių komunistų, kuri 
Maskvoje kalbėjo pagal okupante Įsakymą, bet ne pagal 
lietuvių laisvą apsisprendimą. Amerikos diplomatai ir 
valstybės atstovai yra informuoti apie Sovietų karo jėgų 
ir policijos primestą apgaulę ir kai rusai bando prieš 41 
metus paskelbtą šmeižtą panaudoti aneksijai pateisinti, 
tai diplomatai primena Sovietų atstovams, kad tas melas 
negalioja, Amerika jo nepripažįsta.

Amerikos diplomatai neteisėto Lietuvos Įjungimo 
klausimą kelia ir Madrido konferencijoje. Madrido kon
ferencijoje Amerikos diplomatai priminė ne tik rusams, 
bet ir kitiems rusų pavergtų valstybių atstovams, kad 
Helsinkio aktai neleidžia prisijungti karo metu pavergtų 
žemių, n?.mų, miškų ir kitų turtų.

Kiekvienais metais ALTas :U”Jriia Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukakties mmėjimą. Toks minė
jimas ruošiamas kasmet vasario 16 dieną arba tuoj po šios 
dienos. Tada Kongreso atstovai primena visam pasauliui, 
kad laisvą ir nepriklausom? tautą rusų karo jėgos pa
vergė ir prisijungė prie Sovietų Sąjungos.

mėn. bėgy'e.
Ata*ovų Rūmai Vasario 16 d. 

paminėjo sekančią po Senato da
tos vasario 18 d. Minėjimą pra
vedė kong. Frank Annunziot 
dem. iš Illinois, o invokaciją su
kalbėjo Tėvas Leonardas An- 
driekus. atvykęs į minėjimą iš 
Tėvų Pranciškonų buveinės New 
Yorke.

Abiejų Kongreso rūmų plenu
mo posėdžiuose, šalia minėjimo 
globėjų, kalbas pasakė dar kele
tas kongresmanų ir senatorių-, o 
gana didelis skaičius Kongreso 
narių pateikė savo kalbas įdėti į 
“Congressional Record”. Iš viso 
šiais metais Vasario 16 d. proga 
kalbas pasakė arba jas pateikė 
36 kongresmanai ir 17 senatorių. 
Taigi, galima - pasidžiaugti, kad 
Lietuvos draugų skaičius JAV- 
bių Kongrese yra smarkiai padi
dėjęs.

Ruošiant Kongrese Vasario 
d. minėjįmųs, ALTas kiekvie
nais metalu pakviečia visus Kon
greso narius dalyvauti tuose mi
nėjimuose, todėl tenka parašyti 
bent 535 individualius laiškus.

B^tnstrūbas ir dr. Leonas 
K"ir‘uČ€l:ūnas- Prie jū buvo pri- 
siiungęs ADTc atstovas Va
šingtone dr. Jonas Genys ir kele
tas’ Vasingtoni lietuvių su Lie
tuvos atstovu dr. S. Bačkiu prie
šaky. Teodoras Blinstrubas ir dr. 
Jonas Valaitis buvo Lietuvos 
atstovo pakviesti į Vasario* 16 d: 
minėjimą- Lietuvos Pasiuntiny
bėje.

Kongreso atstovų kalbos ir jų 
pareiškimai Lietuvos nepriklau
somybės minėjimose Atstovų 
Rūmuose ir Senate buvo tiek 
įvairūs ir .spūdingi, kad ALTo 
Valdyba nutarė juos • surinkti J 
atskirą leidinį, kuris bus pas
kleistas lietuvių Vasario 16 d. 
minėjimuose, kad platesnė lietu
vių visuomenė galėtų susipažinti 
su tų mūsų draugų JAV-bių Kon 
grėsė nuotaikomis.

ALTo skyriai surengė Lietu
vos nepriklausomybės minėjimūš 
savo, kolonijose. Kaip kiekvie
nais metais-, Vasario 16-d. minė
jimuose buvo renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo darbams, ku
rios sudaro pagrindinį ir beveik

ginant sū praeitais^ metais, ne
daug ką* padidėjo.

Jei ALTo iždas yra daug ge
resnėje padėtyje, negu jis buvo 
per praeitą suvažiavimą, tai tik 
dėl padidinto taupumo, vykdant 
ALTo darbus ir dėl poros dides
nių stonų gautų iš palikimų, šis 
šūVažiavimas turėtų atkreipti dė- 
mesį į aukų rinkimo organizavi
mą. ka surinktų aukų sumos bū
tų didesnės.

- Įkurtas ALTo Geležinis Fon
dai, kurio kapitalas neliečiamas, 
o gali būti "naudojamos tik palū
kanos-. f jį vienas geraširdis tau
tietis iš Detroito yra paaukojęs 
2,000 dolerių. Trečias' tūkstantis 
gautas* ’šiomis dienomis- Ateity, 
į šj Fondą numatoma skirti vi
sus ALTo* gaunamus palikimus,

3. Ryšiai su JAV valdžius 
ištaigomis

Be kontaktų sU JAV-bių Kon
greso nariais, ruošiant Lietuvos 
nepriklausomybės; pinriii’ėjinfus, 
ADTas palaikė ryšius sų atskirais 
Kongreso nariai" įvairiais kįtąis 
reikalais. Teko- Kreiptis r Son-

Šiais'metais,ALTas išleido 72 puslapių 10X6% coHų 
brošiūrą, kurią pavadino “Lithuania Must Be Free”. Kny
goje yra sudėtos visos Senato ir Atstovų Rūmų narių pa
sakytos' kalbos. Senate Lietuvos nepriklausomybės sukak-
ties minėjimą pravedė sen. Charles Petcy, Senato užsie
nio reikalų komiteto pirmininkas, o Atstovų Rūmuose mi
nėjimą pravedė Kongreso atstovas Frank Annunzio. 
Knygą puošia istorinės fotografijos.'

Amerikos senatoriai ir Atstovų Rūmų nariai šiose 
kalbose aiškiai pasisako, ką jie galvoja apie trijų Pabal
tijo valstybių užgrobimą ir pTievartinf Įjungimą Į So
vietų Sąjungą. Sovietų vyriausybė ir diplomatai žino, kad 
Pabaltijo valstybių pagrobimas padalytas prieš veikian-
ėias tarptautines' teises. Artėja laikas, kai Sovietų vyriau
sybė bus priversta tarptautinėje arenoje svarstyti ŠĮ klau
simą ir pasitraukti iš pavergtų Rytų Europos' kraštų ir 
pavergtų žemių. ALTas daboja, kad išlaisvinimo valanda 
greičiau priartėtų.

grėsmaną Dėrivihski ir kitus 
Kongreso' nariu s' dėl Radio Li
berty Radio Flee Europe pro
gramų' sustiprinimo, padidinant 
toms radio stotims lėšas.

ALTo delegacija,-susidedanti- iš 
dr. Kazio Šidlausko, dr. Jono 
Valaičio ir St. Balzeko, Jr. ap
lankė Chikagoje naujai išrinktą 
Jungtinių Valstybių- senatorių 
Alan Dixon, Dem. iš Illinois, ku
ris buvo supažindintas su Lietu
vos laisvinimo problemomis i-r 
pažadėjo narėmti - ALTo darbu?.

(Bus daugiau)

— Premjero Andreas Papah- 
reou vadovaujama socialistu 
partija vadinasi- Visą graikų 
(Panhelsnista) Socialistų par
tija.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinvs^

Pačioje sargiečių veikloje šūkis buvo reali
zuojamas aiškiai pasiskiriamais uždaviniais: ka
talikybę ginti nuo caro valdžios kėslų; ginti tikin
čiuosius. kad nebūtų brukamos pravoslavijos ar 
bet kurios rūšies “bedievių” suklaidinti ir jų są
monėje žadinti šalia kataliko ir lieteuvi. Rūpin
dami ir žemiškus žmogaus reikalus, sargiečiai, 
kaip mokėdami, patarinėjo ūkininkams, ką jie 
turi daryti, kad ir ašarų pakalnėje būtų galima 
kartais nusišypsoti.

Sargiečiai nesikėsino nei Į politinės krašto 
būklės esminį pakeitimą, nei Į socialinės santvar
kos perdarymą, piktokai puldami tuos, kurie gy
veno tokiomis “beprotiškomis svajonėmis”. Jei 
pažiūrėtume Į ano meto dvasininkijos veidą ap
skritai, ir ypač i bažnyčios vadovybę, tai jos gal
vosena ir jos socialinės simpatijos (bent daugu
mo) krypo praeitin. Klerikalinė šfbtė Šato vi- 

ūtc tuomet buvo geresniu atveju-konservaty
vi. hlogė-r.’u — socialiniai ir politiškai reakcinė. 
Dėl to ii. tik i vykių verčiama, davėsi nenugali
mos laiko srovės pirmyn nešama, kartais Įtužu- 
:ai pasisp. rdydrma. Ir jos “vadovovimas” tau

tai buvo konservatyvus, dažnai virsdamas stab
džiu.

Mūsų varpininkai demokratai, vertindami 
inteligentiją kaip tautos “žiedą”, gal. nesąmonin
gai jausdamiesi visagalinčio kapitalizmo ideolo
giniais eksponatais, taip pat dėjosi visos tautos 
atstovais. Buvo jau tuo priešingi klerikalams, 

■ kad ryžosi eiti su gyvenimo raida. Kaip buvo 
minėta, “Varpo” bendradarbių tarpe visą laiką 
nestigo žmonių, kurie reiškė simpatijų socialis- 

. tams, ir visi ieškojo gairių ateičiai Vakarų pa
žangoje. Varpininkai buvo demokratijos idėjų 
pionieriai; stodami prieš katalikiškąjį dogmatiz
mą, ryžosi bent sau patikrinti minties laisvę. 
Nevengė liesti socialinių bei kultūrinių proble
mų, pasigaudami vakarietiško jų sprendimo bū
dų. Varpininkai dėjo daug pastangų tautoje gai
vinti “lietuvystę”, susirišdami su istorine tautos 
praeitimi. Pagaliau, varpininkai dažniau u- ašt
riau puolė Lietuvą slėgusį caratą ir to laikotar
pio gale kristalizavo politinę savo programą 
krašto nepriklausomybės kryptimi. Varpininkų 
veikla, kiek ji bent spaudoje reiškėsi, buvo da
bartį “ardęs” darbas, kad ruoštų kelią j laisvą 
tautos pažangą.

Ko varpininkai patys stigo ir negalėjo Įneš
ti Į tvinusį sąjūdį, tai užsimojimo, drąsos skir
tis uždavinius tolimesnei ateičiai, artimesnio su
sirišimo su liaudim ir patirties su ja išvien 
dirbti. Už kabinetinį nuo liaudies atsiribojimą, 

kurį revoliucijos metais bandė išpirkti demokra
tų krypties akademinis jaunimas, varpininkai i 
sumokėjo palyginti blankiu Įvykiuose dalyvavi
mu tautos revoliucinio sukilimo metais.

Kiek vėliau už varpininkus ir katalikus Lie
tuvoje pasireiškęs socialistų sąjūdis buvo neiš
sakytai piktai sutiktas mūsų dvasininkų. Pasi
stengta padalyti it jo baubą liaudžiai gąsdinti. 
Ir kai jis vistiek plito, turėjo kautis dviem fron
tais — su caro valdžia ir su jo priešais namie. 
Kitaip ir negalėjo būti. Socialistų skelbtosios idė
jos, jų pastangos Įsiterpti Į dirbančiųjų mases ir 
jas kovai suaktyvinti iškilo kaip realus dienos 
pavojus, anot kun. Baranausko, kaip “pikta pa- 
vietris svietiškos dvasės, kaip Dievo ir žmogaus , 
proto nustatytos tvarkos Įžūlus priešas”. Tuomet 
prasidėjusios imtynės nėra pasibaigusios, nors 
daug kas santykiuose jau pasikeitė. Tačiau dar ir 
šiandien tebetenka konstatuoti, kad, jei social
demokratai nebėra pas mus puolami su aniems 
laikams būdingu primityviu brutalumu, tai ir da
bar jų atveju vartojama “tylos sąmokslo” taktika 

• — minint praeitį, nutylima apie socialdemokratų 
'vaidmenį pradinio tautinio sąjūdžio laikotarpyje.

Socialdemokratai, atstovaudami darbininkų 
klasei, nepretendavo atstovauti tautai, bet iš tik
rųjų dirbo viso krašto pažangai. Amžiais susigu
lėjusioje, inertiškoje, fatalizmo nuotaikų parali- 

j žuotoje liaudies sąmonėje griovė praeities pašven
tintus stabus, žadino žmoguje žmogų, jį mokė pa

sitikėti savimi ir kovoti už žmogaus vertą ateitį. 
Pradiniame kovos etape socialdemokratai skatino 
dirbančiuosius’ gintis nuo juos skriaudusių priešų. 
Mokė galvoti, veikti išvien, aukotis bendram rei
kalui ir ryžtis kovai už save ir ateitį. Kai social
demokratų veikla buvo vertinama kaip tautos vie
nybės ardymas, sąmonėjusjartr Lietuvos datbfrrln- 
kui partijos buvo ferktr priminta: “įfeivie'na tau
ta turi ne tik safvo ypatingą ekonomišką būdą, bet 
ir savo ypatingą kultūrą, dvasišką būdą, istoriš
ką praeitį, tradicijas ir kalbą, kurias guodoja ir 
brangina proletaras”. LSDP, propaguodama ne
priklausomi demokratiškos' Lietuvos respublikos 
šūkį, kovon kvietė visą tautą, siekė palaisvinti 
visą tautą laisvai jos pažangai. Tariamai “klasi
niu egoizmu” žymėta partijos veikla statė toiiTnbs 
ateities gafteš, siekdama beklasės ir visiems vie
nodas galimybes teikiančios santvarkos.

Socialdemokratai, kaip Varpininkai ir sargie
čiai, pradėjo visuomeninį darbą dirbti dar devį 
“trumpomis kelnaitėmis”. Ir jie gavo sirgti vai
kų figas, darydami klaidų, rievisuomet “vyriški”’ 
imtynėse su priešu, nepakankamai brendę iefeo- 
logiškaiį dar nepajėgūs pilnumu paskirtųjų užda
vinių vykdyti.

(Bus daugiau)
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R. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI

VALANDOS: 1—8 darbo dienouh fr

DR Pin V. DARG1S 
GYDYTOJAS i* chirurgas 

Camnunit, BttalkM 
Madlclnas direktorius

v
S
ir.

V. Pr.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiy drau
gijos narių poarostoginis susirinki
mas įvyks penktadienį, spalio 23 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės. ]

Eugenija Strungys }

U2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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Kokia laiminga turi jaustis Ko- i 
lumbiją, priglaudusi išvėtytus 
□Yriotus iš tolimų žemių, kurie 
įtvyko net iki mūsų Jsigyven- 
")inH sy savo veiklos elegancija, 
p' atities garbingu didumu, ąl- 
truiznau, išsilavinimu, a'.yirašir- 
dukurnu ir virš visko — su sa
vo muzika, kuri, ačiū Aukščiau
siajam, ištremia iš mūs kolum- I 
bipčių atkeliavusią iš svetur bar- I 
bafiškąjų, verčiančią šokti, kaip I 
tuos dmkiųs, lyg būtumėm vėl- , 
nio apsėstieji pakvaišėliai.

Turiu garbę Jūsų didžiai gar-j į 
bingame asmenyje sveikinti lie- { 
tuyišką.'ą koloniją ir linkėti jai. - 
viso geriausio ir gerbūvio pagal-1 
ba šio laiško, asmeniškai nejma- i 
nant padaryti, nes darbai ir atsa
komybė ipane atitraukia nuo Jū- ; 
ąų.

a. s. s.
(paras.): Cononigo Bernardo 

Cardona, Medel] in — Colombia.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYB«: AKIŲ LIGOS 

3907 WW 103rd Street 

Valanrlnft pagal sucitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 7Ut St. TeL 737-5149

Tikriną akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

LIETUVIŠKA RADIJO VALANDĖLĖ
- RAKŠTIS MASKVAI

Sukako jau keturi metai, kaip 
Melel- 

i lin’o mieste, palyginti negausi

ŠIRDIS GAMINA NUO- į
SAVĄ ELEKTRĄ

I
Kaip jau žinome, širdis pasi-Į

gamina nuosavą elektros siovę, Kolumbijoj valstybėje, 
kuri paskatina jos veiklą.

Pirmutinis elektros pulsas pa- ■ lietuvių kolonija, išsirūpinusi ra- 
sireiškia maždaug nervų kamuo-1 dijo valandėles, kas savaitė gar- 
lėlyje, esančiame širdies viršų- sina Lietuva. Garsinama Lietu- 
nėje, o paskiau toji srovė žiebia vos literatūra ir aptariama visa 
elektros kibirkštis viršutiniuose. ‘ jos kultūra, paįvairinant lietuvis 
ir apatiniuos širdies kambarė^ ka muzika ir dainomis. Porą mė
liuose. Į tų Lietuvos garsinimas vyko is-

irn?ų priežasčių tokia laisvai 
neapmokamai siūloma galimybe 
dar nėra pasinaudoję.

Žinoma, tokių valandėlių pra
vedamas ir paruošimas surištas 
su nuolatinių pasišventėlio dar
bu ir lėšomis. Betgi pralėkdami 
sostinės lietuvius, kad ir nesuma- 
žais sunkumais ir kliuviniais, ir 
tą užtvarą medelir.iečiai nugalė-

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGDA 
: 2656 WEST 63rd STREET

Ofiso telefonu 776-2880,

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
Lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

I
1

Olandu gydytojas dr. Willem' Panu kaiba net iš dv!eJu- radii° Jo> ^kūr? Kolumbijos Lietuvių 
Einhoven 1024 metais pagamino stoči’4: per Universidad de An-. Fondą, kuris šiandieną, ačiū 
pirmą elektro-kardjographą, ku- tioqala ir Per Univ^idad Boli-1 Aukščiausiajam, jau yra ateisto- 
rio matuodamas elektros pulsą-: varana> valandėlės pavadinus; jęs ant tvirtų kojų, kad ir atsi-

• • £<Fncvimą širdyje nurodo kokioje pa
dėty yrą pati širdis.

CUKRINĖS LIGOS
PROBLEMOS

“ I t - ■ — — ’

valandėles pavadinus? jęs ant tvirtų kojų, kad ir atsi- 
<tro en Lituania”. j sakant JAV Lietuvių Fondui jį 

Lietuviškos radijo valandėlės į.paremti, nors ir mažu įnašu. 
;spanų kalboje.tiek išgarsino Lie .[ Betgi, tai atskira tema, kuri, ma- 
tuvą ir tokį didelį pasisekimą į nau, ateityje bus. tinkamai api- 

j turi, kad net už tūkstanties my- j budinta, paremiant rimtais duo-

Dr. Alen R. Hennes prieš kurį 
laiką pareiškė Oklahoma State 
Medical Association posėdyje, 
jog cukrinė liga (diabetes) gali 
tapti dar rimtesne sveikatos 
problema, jeigu nebus surastos 
priemonės pažaboti tą ligą.

Apie ketvirta dalis šios šalies 
gyventojų turi paveldėtą palin
kimą tai ligai.

liu esanti Kolumbijos sostinėje 
Bogotoje galinga valdiška radi
jo stotis, jos vadovybė, yra pa-; 
siūiiuri, kad ir per Bogotos radi
jo ori būtų perduodama tokia 
pat lietuvių valandėlė, tik su są- •’ 
lyga, kad patys lietuviai paruoš
tų valandėlei reikiamą progra-

vfai, deja, atrodo, tiek yra suma- 
terializėję, ar dėl kitų nežino-

The New-Way Apple Pic
PERK KAUSTYMAI 

MOVING 

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8043

c

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 

Vuos programos iš WOPA,

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
T»L 376-1882 srba 37M996

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Talat: H Em lock 4-2413
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*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYT8

PATS SKAITYK IR DAR KI- 
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTĮ NAUJIENOS"

an .Ilin.. iffllitf

CHARLES STASUKAITIS
vėsinama laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Pel 226-1344

EUDEIKIS
2). Savaime aišku, kad lietu

vių darbai, griaunantieji komu
nistinio pavergėjo mitą, negi ga
li būti praleisti neužkliūvant. 
Tam ir yra sovietiška pasiunti
nybė įsteigta, kad ji kabinėtųsi, 
skleistų melą, organizuotų tero
rizmą. Todėl ir Kolumbijoje įs
teigtos lietuviškos radijo valan
dėlės bei retkarčiais pasiredan- 
tieji spaudoje Lietuvos okupaci
ją primenantieji straipsniai, ne
gi gali pasilikti Maskvos agentų 
neužkliudyti. Jie, prisisukę prie 
Universidad de Antioquia vado
vybės, surengė universiteto pa
talpose spaudos ir nuotraukų 
parodą, parodė spalvotą garsinį 
filmą Lietuvos pavergimo 40-čiui 
atžymėti ir platino Kolumbijos 
visuomenėje tokį, štai, propagan
dinį lapelį:

“Universidad de Antioquia 
Embajada de la U. R. S. S. 
Gruodžio 22 d. 1918 metu Lie

tuvos sostinėje Vilniuje buvo 
paskelbta Sovietinė valdymo 
sistema (ei Poder Sovietico). Tą 
dieną, V. I. Leninas pasirašė de
kretą, kuriuo pripažino Lietuvos

kir ; “ -^ma
L:^ ..... ' :kė
VC '. “ • ęįa

buržuazija, padedant Vakarų 
imperialistinėms jėgoms. Įvedė 
save "’’ktatūrą.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS-DAIMID
•SNUfTSIA IR DIDtlAUSU LAIDOJIMO [STAIGA

4WI5-UI SU. HERMITAGE AVENUE 
V TeL 827-1741 —1742

f

4330 34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

žmo-

KNOW YOUR HEART

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

W54 te. U ALLIED STREET TeL Y Arda 7-1J11

AM6ULANSC 
PATARNAVIMAS

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYS B.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWĮCZį

'<*424 WEST 69th STREET KJt^uWic 7-1211
llUftį (SyiJJ'tiWEST Hila H WAI, ruue tlill*, UL 176*441*

HELPJKXJR HEAR! FUND
> - A

HELP YOUR HEART

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

Telef. 476-2345meni mis.

J. Kaseliūno ir kilų pastango
mis Įsteigtos'radijo valandėlės, 
padedant vietos studentijai, pro
fesūrai ir vietos inteligentijai, 
jau keturi metai, garsinančios 
pavergtą Lietuvą ispanų kalba, 

• turi labai didelę reikšmę. Tai 
galima spręsti iš gaunamų gau
sybės atsiliepimų ir padėkos laiš 
kų, tai galima spręsti ir iš Sovie
tų Rusijos pasiuntinybės veiks
mų, rodančių, kad tos valandė
lės ir lygiagrečiai rašiniai spau
doje — “Ę1 Colombian©'’, “EI 

į Tiempo” ir kitoje — jai yra la
bai nepageidautinos, kad jos yra 
rakštis Maskvai.

I). Laiškas kolurnbiečio kanau 
nirko. atsiųsto į.Medeliną, kun. 
Mykolui Tamošiūnui:

Medellin. 6 de jul:o de 1981 
Reverėndo Padre Miguel Ta

mošiūnas S. S. y E. L. C.
Ouerido Padre — mielas Tėve: 
šeštadienj, -tą bėgančio mene 

šio dieną, nuo 8 iki 9 nakties, 
turėjau malonumo išklausyti ra
dijo Bolivariana bangomis sklin
dančius lietuviškos muzikos gar
bus. Niekad nesigirdėio taip ma
lonių dainų, kaip natūraliai imi- 
tuo'ančios ir pasiliekančios šir
dyje Jūsų lietuviškos dairos, lyg 
būtų ne žemiškos, bet viršgam- 
tiškos-

Sovietiška valdymo sistema 
klestėjo Lietųvo'e tik 1940 m., 
nes jos gyventojų kuriamasis 
laibas, kuris sudarė dalį teisių, 
taikomų Sovietijos liaudžiai, bu
vo nutrauktas, okupavus fašis
tams. Kartu karas atnešė
nėms nelaimes, kančias ir kraš
to sunaikinimą bei didelius nuos
tolius Lietuvos ūkiui.

(Nukelta j šeštą puslapi'*,

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

cups coarsely chopped 
peeled applet (about 
2 medium)

cup chopped pecan* 
baked 9-inch graham

cracker crumb cruet,

1/2

4

Here’f real, homemadt apple pie made a new way that’a 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 boon. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
package (3 oz.) lemon

flavor gelatin
tablespoons sugar
cup boiling water
teaspoon Cinnamon
teaspoon nutmeg
cirps ice cubes
container (8 oz.) frozen

whipped topping, thawed
Dissolve gelatin and sugar completely in bofltnf water, 

etirring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
nntil gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remo^i any 
unmelted ice. Using wire whip, blend In whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in applet and aute. Chill, it necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie chmL Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple dices, if desired.

Note: Dip apple d/oa# in lemon juice to prevent darirenlng.

Kok’p" didingas (no
ble) dainai išr’ainyoįa Jūsų tė
vynainiai ir feiio jausmingai iš
leidžiamos iš širdies didžiai kul 
turingo" tavuos dainininkų—tau
tos, kuri pasireiškia kilniais žmo
nėmis mštuose. pramonėje, ling
vistikoje. poez ieje, mene. Bei 
virš viso šito, L:e'uva iškyla sa
vo praeitimi ir nepaprasta Die
vo meile.

Good Health Habits, Begun Early, Can
Add Years to Lives of Your Children

<r-'

Chicago, Dlinow 60629 
Telef. 778-5374

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

Visos laibos iš WCEV stoties, 
banfi 1450 AM.

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

• 2646 We71tt Street

<FP TKM PWYSCAU.Y FIT 
Ti^OUG^ RE6ULAR tXFPCrSE.

6006 MT MAtrrs. 
LfSS SXHJCto-’YO FAT 

suasnrtfTNt fat.
p teach
\ IS BAO FOP HEALTH.

HEART AND HEALTH habits started early in chDdheod its 1969 Heart Fund Campaign here and in 8500 other 
can reduce the risk of heart attack in later Wfe, according communities through February. The Heart Fund supports 
to yqyr Heart Association. The Association Is conducting >research/education and community service programs.

<5€T BASK <A£7- FACTS AMO SMST 
THEM WTTW YOW OULDO0M.

*5

POOM0T 
©EA OF

DOCTOR ’ 
oE&iamx

I

5

BUTKUS - VASAITIS
1446 te 5Mb Avė, Cicero, ŪL TeL: OLynųric 2-1064

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CAIJFORNIA A VE. TeL: LAfayeU* 1-3571

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 Sa. UTUANICA AVE. TeL: YAnh 71438-1133

Naujienos, Chicago, 8, IIL Wednesday. October 21, 1981-



Tel. 847-7747

Notary Public

Insurance, Income Tax

udo:

Pirkite senoviškai

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

F. NEDAS, 4059 Archer, Avteiue, 
Chicago, 111. 60632. Tai. YA7-5W0

®s

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoj*

AM CMKXXtW* Mm* 
TH1 M99 OF 9 *4. f
W1Q1 KMJJD 1Y MOTO** 
VtHKXIfl M TM« U S»' 
CMA«L«« M. MAYT1,' 
FW<jpflWT OF TW ooe*a» 
uctoc CWS. AS*t»p«vm 
TO BS T »P»C1AU.Y A1XBT 
TOR CMUJ5RBM MOW THAT 
SCHOOL' 19 M

’ A. T VERAS;
Laikrodžiai Ir brangenybto

PardavlmagAr Taisymai -
2646 W«ti «9f h Streaf >
T«l. REpublle 7-1941

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY 
2951 West 63rd Street

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta 
iVELLS peržiūrėt

tavos Dukterims.
StcJi/s Juškėnas

LIET. RADIJO VALANDĖLĖ
— RAKŠTIS MASKVAI

F. Zapelia, Agent 
3204 Į/2 W. 95th H 
Iverg. Park, III. 
60642, . 424-1654

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.

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

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda; paskolą 
seniau imamais procentais.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

Namai, Žam6 — FardaviMl 
REAL ĮSTATE FOR SALE

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St.

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

Hemal. Žemi — Fardavlmuf 
RIAL E STATI FOR SALI

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seuiauslk, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratenialinė or- 

pnliACija, lietuviams ištikLnai tarnaujanti jau per 92 metu*.

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelb«ti tr kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba. ,.

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

Galite kreiptis tr tieefai I SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AM f RICA
Naw Yerit, N. Y. icon 

M7 W. IS.
TaL (lit) Ml-tilt

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Advoeataa

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandoa: nuo 9 v*L ryt» 

iki. fl ■ vaL vak. Sežtadlenj nuo
9 vtL ryto iki 12 vaL d. 

: Ir pagal rufdtarim*.
Tel 776-5162 arba 776-5111 

2649 West 63rd Street, 
Chieaco, 01- 60621

D t MESI 0 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai .$120 pusmečiui automobilio. 
Liability apdraudimas pensinio-

. kam s. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

.ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. -
, Tel. 927-3559

Į nulius priimti šie asmenys: 
r-kevičiai, J. Leoni 
us, St. ir .1. Kamai 
š praeito susirinki- 
'• ponia Katelienė. 
pataisų. Protokolai

— Dr. F. Tallat-Kelpša pratę
sė Naujienų prenumeratą me
tams ir pridėjo $15 auką. Nuo
širdus dėkui už auką ir nuola
tinę pafamą.

— Dėkui Irenai Gillespie už 
melų prenumeratos mokestį ir 
10 doleriu auka.

Išnuomojami butai
1 arba 2 Miegami 

2000 North — 3200 West 
Gerai užlaikytas, paikus namas arti 
bažnyčios, transportacijos ir krau
tuvių. Nuoma nuo $195 iki $240, 
įskaitant šaldytuvą, krosnį, šilimą 

ir karštą vandenį.
Apžiūrėjimui skambinti 

235-3978 prieš 7 vai. vak.

M\RQ1ETTE PARKO LIET 
NAMU SAVININKŲ DRAU

GUOS SUSIRINKIMAS

teisėjo Alphons< 
!a, "Sūduvos* 

•šleista knyga su legaliSkomu 
‘ormomis.

ir Brone Nekrošienė 
!)</bi’ai (kompozito- 

),*Li ) ir Aš pamiršti 
Uoinpanavo Ramona 
i t u a pritarė Liudas 
Už gražiai padai nuo- 
e; publika atsidėkojo 
k liūtėmis. Svečių tur
ret iš Brazilijos atva- 

> Buitvidas. Po to, 
orkestrui grojant,

e Frozen Suckers '
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

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

2/3 cup sugar
1 quart water

i| katalogo, sukurto Sovietų 
Sąjungos grafikos dirbtuvėse, 
skirto sovietiniai draugiai plėsti 
su užsieniu draugystę ir kultū
rinius santykius — Maskva, 1980.

MUSEO UNIVERSITARIO,
10. Al 18 de septic m bi e de 1981”.

Tuo tarpu, tartum žinant už
sienyje varomą propagandinį me 
lą, okupuotos Lietuvos pogrin
džio leidžiamoje “Aušroje’’, 17 
(57) Nr., rašoma:

“Visos lietuvių tautos patrioti
nes jėgas atstovaujanti LIETU' 
VOS LAISVĖS LYGA, siekianti 
atstatyti Lietuvos valstybinę ne
priklausomybę ir lietuvių tautos 
suverenumą, kurie Stalino Hit
lerio slapto susitarimo pagrindu 
1940. 6. 15 buvo likviduoti, šiuo 
savo moraliniu ultimatumu krei
piasi į TSRS KP Politinį Biurą, 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą bei 
TSRS Ministrų Tarybą ir pa
reiškia:

Iki II-jo pasaulinio karo lais
vų ir nepriklausomų Europos 
valstybių tarpe buvo ir trys Pa
baltijo valstybės, Tautų Sąjun
gos narės — Lietuva, Latvija ir 
Estija. Minėtų Pabaltijo tautų 
suvenerumą bei valstybinę ne
priklausomybę 1940 m. panaikino 
Tarybų Sąjunga, klastingu prie
vartiniu būdu prijungdama šias 
valstybes prie bolševikinės Ru
sijos imperijos. Šis agresyvus ak
tas buvo bolševikinės Rusijos ir 
hitlerinės Vokios labai slapto 
suokalbio pasekmė; suokalbio, 
rodančio, kad abi šios imperia
listinės valstybės stengėsi iš 
anksto pasidalinti bei pavergti! 
kaimynines šalis ir tuo kurti “nau j 
ją Europją’’... Ir t. t. ir t. t...

Iš Kolumbijos Medellin’o mies 
to, pranešdami Sovietų Sąjungos 
atstovybės propagandinį melą, 
rašo “Pralaimėję Madrido Kon j 
ferencijoje, bando apgaudinėti! 
Kolumbijos studentus nevyku-j 
siomis argumentacijomis, kurios 
pavyzdį’ čia prijungiu. Šitokiu 
tekstu Sovietams nepavyko ap
gauti Antijokijos U-to studentų 
nei profesorių. Visi, mane suti
kusieji, vadino rasų ambasadą 
užsiimančia pigia propaganda 
žmonėms apgaudinėti. Todėl toji

Labai si, tai galima tik padėkoti lietu
viškoms radijo valandėlėms is
panų kalba — Encuentro en Li- 
tuania.

Šia proga re:kėtų atkreipti 
VLIKo dėrrerį, kad jis nedel
siant Kolumbijos sos;inė:e Bogo
toje iš vietos lietuvių paskirtų 
savo atstovą, kuris sugebėtų iš
naudoki palankią Lietuvai padė
tį bei nuomonę, kuris įstengtų 
ir per Bogotos galingą valdišką 
stoti garsinti Lietuvą iš visų pu
sių ispanų kalba plačiojoje Pie
tų Amerikoje”.

Be to, lietuviška radijo valan
dėlė galėtų būti . pravedama ir 
Barranquille’s miesto esančioje 
radijo stotyje. Sąlygos, atrodo, 
prieinamos. Barrankilė’s radijo 
stotis aptarnauja visą Vidurio 
Pietų Amerikos regijoną. Tą rei 
kalą galėtų tvarkyti VLIKo ats
tovas esantis Botoje arba ir ku
nigai salaziečiai, dirbantieji ta
me rajone. Jų adresas: kun. kleb. 
Stantey M. Matutis, Parroquia 
de Sam Roque, BaYranquilla, 
Colombia S. Am.

BUTŲ .NUOMAVIMAS fl 'r J
I NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• N0TAR1ATA5 VERTIMAI.

FISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRX

nam, kad užkirtom kelią pigių 
butų kolonijos kūrimui prie 
Nabrsčo.

Susirinkime dalyvavo 60 na
rių. Baigtas 9 valandą.

K. Baukus

> 16 d. 8 vai. para- 
p riu. J. Bacevičius 

usirinkimą, sveikinda
mas als lankiusius. Pasidžiaugė, 
kad šį inimrsį neturime mirusių 
nariu.

pavergimui atžymėti. Tos pačicr 
parodos patalpų rūsyje parodė 
ir spalvotą garsinį filmą,. kuris į 
taipgi įtikino Lietuvos pavergi
mą, o ne “išlaisvinimą”, i.,

Kad sovietiška propaganda'Me 
dellin’e turėjo priešingus rezul-DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy. 
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr, A. Gussen — 
metų įvykiu; 
susirūpinimą

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

Minkštais viršeliais, tik______________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

SLA —tfmokėlo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
apdraudu s&vn HAriaiLA.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis ST A neieiko pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu^

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugu gali 
Susivienijime apsidrausti iki £10.000. • 4

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

<LA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrtoda: ui 
11,000 apdraudo® run tą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visoje lietuviu kolonijom KreipkltAa 
l itavo apylinkės SLA kuopu veikėjus Jia Juma 
mielai pagelbės 1 ŠIA jsirašytt

Po to atvykęs iš Racine Pet
ras Nekrošius su dideliu isijau- 
timu paskaitė porą eilėraščių 
Taip ptat iš Racine atvažiavusios 
moterys: Ona Kažamekaitienė, 
Juzė Pivoriūnienė, Stasė Petru- 
šaitienė ir Bronė Nekrošienė pa
dainavo šias daineles: Gimtinis 
dangus (Stasio Žlibino). Toli už 
girios (partizanų daina). Vakaro 
daina (kompozitorius nežino
mas), Saulėlydis tėviškėje (žo
džiai Nijolės Tallat-Kelpšaites). 
Tyli naktis (žodžiai Kazio Jonai
čio), Kaip tų rožių žiedai, Va- 
karuškos-liaudies polka. Laukiu 
Tavęs ateinant (žodžiai Jone 
Lapašinsko). Duetu Juzė Pivo

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANALSKAS, Prezidentas >

2212 W. Cermak Road

MINTY’S LR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
------------------------------------------------ $8.00

— Zita McGee ištChicago, I1L, 
lankėsi Naujienose, užmokėjo 
Naujienų prenumeratą metams 
ir aukojo $10. Nuoširdi padėka 
už garus linkėjimus ir auką.

— P. Galinauskas iš Mar
quette Parko, Chicagoj, pratęsė 
Naujiem] prenumeratą metams 
ir pridėjo 1 dol. už kalendorių 
ir 10 dol. auką. Dėkojame už 
auką ii’ nuolatinę 'paramą.

— LKVS “Ramovė” Čikagos

skyriaus pirmininkas pulk. J. 
ŠVEDAS atidarys Čikagos ra- 
niovėnų 30 metų sukakties pa
minėjimo akademiją ir tars žodį 
apeigose prie Lietuvos Laisvės 
kovų paminklo, š. m. lapkričio 
mėn. 1 dieną.

— Reg. Lietuvių Bendruome
nės Cicero apylinkės RUDENS 
BALIUS įvyks sį.m. spalio mėn. 
24 dieną 7 vai. vak. šv. Antano 
parapijos salėje, 1500 So. 49th 
Ct., Cicero, III. Programą pildo 
solistė Prudencija Bičkienė. 
Daug įvairumų ir skani vaka
rienė. Gros Gintaro orkestras. 
Bilietai gaunami prie įėjimo. 
Auka 12 dol. Teirautis telefonu 
863-5135 arba 656-2550. Malo
nėkite atsilankyti. Valdyba

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

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų- Parduotas.

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

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

j — Edvardas Mackevičius iš 
j Brighton Parko, Chicago, lan- 
' kėši Naujienose. Dėkui už vizi- 
; tą, naudingus pokalbius, prenu- 
j meratos pratęsimą metams ir 

5 dolerių auką. ’

— A. Paškonis iš Downers 
Grove, Ill., užmokėdamas už pri
siųstas knygas, pridėjo 6 dole
riu auka. Dėkui.

(Atkelta iš 5-to puslapio)

Parodoma: (1980-siais, kartu 
respublikos darbininkai, kartu 
su Sovietų liaudimi, atšvenčia 
35-kių metų nugalėjimo sukak
tį, nugalėję hitlerinį fašizmą. So
vietiškos valdymo sistemos me
tu, Lietuvos darbininkai įgyven-» paroda pasitarnavo tik Lietuvo: 
dino radikalų socialinį persitvar
kymą, pašalino paveldėtą atsili
kimą iš praeitų laikų kultiirinė- 
je ir ekonominėje srityje.

šių dienų Lietuva yra viena 
iš sovietinių respublikų, turinti 
gerai išsivysčiusią pramonę, in: 
tensyvų žemės ūkį ir labai gerai, tatus, negu kad ruošėjai tikėjo- 
pastatytą mokslb 
daug atsiekta kultūroje ir artis- 
tikoje.

Pastaba: Nuotraukos paimtos

Z?7 Rest Easy \
[* With Sleep-Eze'. }
r The gejtk’ in
J Sleep Ue you '
f a
I wakebpreneshed Use ji 

only as directed.

_

Pirmininkas pranešė, kad yra 
siūlančių sumažinti gazo naudo
jimą taupymo sumetimais; pen
sininkams galimybė sumažinti 
mokesčius (taksus); 6202 Knox 
Kalvėje yra žemės plotas ir 
Housing Authority Co. nori ten 
past.dyli namą benamiams; su
sidarė kompanija, norinti suma- 
anti nuomas už butus; paminėjo 
sertifikatų keitimą į didesnius 
procentus — nepritarė: bemaž 

mešimai paimti iš j 
i naudingi patari-* 
urie neskaito spau- J 

dos anglų kalba. [
Be to, paminėjo Momkų kon-; 

cerlą, kuris įvyks banketo metu 
7 valandą. Prašė pirkti bilietus, ’ 
nes dar yra neparduotų. Pa-j 
kviesta garbingu svečių. Bus j 
šaunus banketas. T

Dar einamais reikalais kalbė-[ 
jo J. Skeivys ir J. Bagdžius apie 1 
suėjimą į artimesnį kontaktą su J 
kitomis organizacijomis pasi
priešinti 6202 Knox gatvėje pla-i 
nuojamai statybai. Visi prisime-J

m. spalių 17 d. Jaunimo 
centro pat Ipase įvyko Lietuvos 
Duk’erų Draugijos Rudvns La
pus.

Balių atidarė Joana Krutulio 
r.ė. Pasveikmus atsilankiusius, 
pasidžiaugė, kad turima pilna -a 
lė svečių, nors Chicago]e šiuo 
laiku yra dar 6 parengimai.

Invckaciją-maldą sukalbėjo 
kunigas Juczevičius. Buvo pa
tiekti skanūs ir pagal lietuvių 
skonį pagaminti valgiai. Po už 
kandžiu, šios draugijos pirminin
kė Emilija Kielien.ė dar kaita 
pasveikino atsilankiusius j balių 
svečius ir papasakojo Lie uve , 
Dukterų darbus. Sakė, kad Lie
tuvos Dukterys, nežiūri, nei i 
politinius bei religinius lietuvio 
įsitikinimus, nesvarsto kodėl j. 
į vargą pateko. Jeigu tik lietu
vis p .tenka i kokią nors neini 
mę, ir nėra kam juo pasirūpinti, 
jos tokiam lietuviui skuba į pa
galbą: sušelpia, priglaudžia ir 
net mirus palaidoja. Paskutinio- 
mis dienomis iš ligoninės pas
kambino, kad vienas lietuvis li
gonis, kurio ligoninė nebelaiko ' 
neturi nei giminių, nei draugu j 
Buvo pasiūlyto jį priglausti I.ė* 
Dukterims. Pirmininkė sakė, kad l 
vietos mažai turi, bet rado ma | 
žą kambarėlį ir buvo paimtas j 
globen. Tokių lietuvių vis dar i 
atsiranda ir Lietuvos Dukrerim. 
rūpesčių netrūksta. Lietuvos • 
Dukterys dirba gerą labdarom ■ 
darbą, o visuomenė jų darbą i 
vertina.

J. BACEVIČIUS ~ BELL REALTY Įį 
INCOME TAX SERVICE ' '

5529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 71

Kool-AidL.OnAStick
BRAND SOFT DRINK MIX r

HOMEOWNERS POLICY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

re ano

M. IHIUI ? 
r - 'MrtttyPvMkr ' 
INCOM! TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7451 
Taip pot daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pro- 

tymai Ir kitokį Mankai.

y ■■ ■ 7 ;• , - ' .'V-r.
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