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AMERIKOS “REVOLIUCIONIERIAI” VOGĖ PINIGUS, NUŠOVĖ DU POLICININKUS-

— Prez. Reaganas kvietė teis 
nj patarėją Stuart Spencer dirb 
ti Baltuose Rūmuos?. bet ji 
atsisakė.

Indijos premjerė I. Gar.dhi 
trečiadi.nį turėjo progos iš
sikalbėti su prez. Reaganu. 
Ji labai patenkinta prezi
dento pozicija tarptautiniais 
klausimais. Ji mano, kad iš 

Amerikos gaus pagalbos 
javams auginti.

Naujai Valstybės departamen
to leidžiami žemėlapiai rodys. 
Pabeitijol valstybių ribas, /ko
kios jos buvo prieš okupaciją, ir 
pažymės, kad JAV nepripažįsta 
tų kraštų inkorporavimo į So
vietų; Sąjungą. Apie tai raštu 
Jungtiniam. Pabaltiečių Komi te
ntui - pranešė Valstybės departa- 
iiientd : Pabaltijo reikalų tar
nautoja. M i l, d r ęd patterson. 
.Sprendimas atitinkamai patai
kyti Valstybės departamento 
žemėlapius b.uyo padarytas; po 
Jungtinio Pabaltiečių Komiteto 
rašto ir atsilankymo į Valsty
bės departamentą/ tą patį da
rant ir kitoms pabaltiečių orga
nizacijoms. Jungtinis Pabaltie- 
Čių Komitetas -stipriai kritikavo, 
kad Valstybės departamento lei
diniai neatitinka_ JAV politinei 
krypčiai. Dabar M. Patterson 
pranešė Jungtiniam Pabaltiečių 
Komitetui, kad departamento 
geografai priėmė tris nhtari- 
flhisT

SEKR. CASPAR WEINBERGER LABAI PATENKINTAS NUTARIMAIS

— Japonų televizija rodo 
Amerikoj susuktus pranešimus, 
kaip išvengti prievartes.

Vaaove Boudin pirmiausia 
policijai pasakė, kad ne ji poli
cininkus nušovė, bet tie du vy
rai. Prieš carą ir diktatūras ko
vojusieji jauni vyrai ir moterys 
taip nesielgė ir -bendradarbiau- 
tojų neįskundė.

Spalio 23: Ignacas, Ramutė, 
Severinas, / Butndris, Parundė, 
Jaukantas.

Sekretdrius Weinberger in
formavo susirinkusius karo mi- 
nisterius. kad šių metų lapkri
čio 30 dieną Ženevoje prasidės 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
atomo ginklams kontroliuoti pa
sitarimai. Apie minėtų pasitari
mų pasekmes karo' ministerial 
bus informuoti.

VEŽIKAI TRAUKIA VYRIAU 
SYBĘ TEISMUI

CHICAGO, Ill

IŠLEIDO Iš KALĖJIMO 
AMERIKIETĮ

CHICAGO. Ill.— Jugoslavijos 
vyriausybė išleido' iš kalėjimo 
Bosco Simičą, jugoslavą, bet tu
rintį JAV pilietybę.

S mič turi žmoną Zlalą ir dvi 
dukteris. Jugoslavijos policija 
suėmė Simičą, sudarė jam bylą 
ir nuteisė. Simičas buvo suim
tas gatvėje balandžio mėnesį. 
Jis buvo atiduotas teismui, kur 
paaiškėjo, kad jugoslavų polici
jai kilo įtarimas, kai jis gatvėje 
susitiko su dviem rusais, o vė
liau sakėsi dirbąs JAV amba
sadoj e.

Atstovas Denvinskis ir sena
torius Percy jo likimu susirūpi
no ir po septynių mėnesių susi
tarė su Jugosalvijos valdžios pa
reigūnas, kad jis būtų paleistas. 
Jis penktadienio rytą atskris į 
Chicagos O’Hare aerodromą.

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS PATAI SYS PABALTIJO ŽEMĖLAPIUS

il^uicoE^ g1 Penodica! Division 
Washington, D. c. 2054,

Chicago, Ilk — Penktadienis, Friday, October 23, 1981

vežikų .(teamsters) vadovybė 
traukia^ teisman Darbo -departa
mentą už tai, kad jis įsakė Ve
žikų unijos pensijų fondui ’pač
iuoti lėktuvą, kurį fondas prieš 
kelis metus buvo'- nusipirkęs.

Paaiškėjo, kad fondas 1979 m. 
gegužės. .30. dieną nusipirko 
sprausmmį-Iėktuvą iš Falcon Jet 
Corp, ir sumokėjo $2,935,000. 
Tuo lėktuvu naudojosi Vežikų 
unijos prezidentas ir kiti fondo 
nariai, kai jiems reikėdavo'sku
bėli ų biznio posėdžius ar pasi
tarimus. Nupirkus fondui lėk
tuvą, jis tą pačią dieną buvo 
perleistas vežikų centrinei kon
ferencijai. Dabar lėktuvas būtų 
brangesnis, jis gerai prižiūrimas. 
Darbo departamentas liepė par
duoti. Vežikai taip padarė,- bet 
unija, manė, kad Darbo depar
tamentas neturėjo teisės taip 
įsakyti.

komiteto susirinkime nutarta 
skirti daugiau pinigų Vakarų 
Europos propagandai prieš neut
rono bombų vartojimą masi
nėms žudynėms. Partijos cent
ras pasidžiaugė vykstančiomis 
demonstracijomis, bet norėjo, 
kad demonstracijos dar su
stiprėtų.

Ministeriai yra informuoti 
apie Sovietų propagandistų v.ik 
lą Vakarų Vokietijoje ir Ber
lyne,- kur įvyko gana aštrūs i: 
net kruvini susirėmimai su po
licija. Pirmiausia į demonstra
cijas buybųkinkytos kelios tiky
binės, .gtupės, vėliau įkinkytas 
socialjSįinię jaunimas, o vėliau 
į sovietinės propagandos tinklą 
buvoĮf^cinkytc's kelies pacifisti
nės.-grupės. Visa tai buvo- vie
ningai suorganizuota į dlcLl 
deirtonštrsciją pačiame Beęlyht 
centre. Viena tos demOnštraci 
jos |ąka atsiskyrė nuo džiugu 
mos ir pradėjo daužyt/ krautu
vių langus ir grobti turtą.

Jau 1979 metais trylikos vals
tybių karo ministeriai buvo nu
tarę’įrengti Europoje 572 gyny
binės i raketas. Be to, nutarta 
įrengti, Pershing II raketas Va 
karų Vokietijoj, Italijoje, Belgi 
joje, Britanijoj? ir Olandijoje. 
Belgijos ir Olandijos minist'eria 
sutiko leisti įrengti atomo gink
lų apsaugą, bet jie turės gaut 
savo vyriausybių patvirtinimą

Sovietų /pirkliai -taip .pat gavo 
įsakymą apžiūrėti; įr . tuojau už
sakyti bent? šimtąkrniiijonų tonų 
kukurūzų.'.iChruščiovas įsakęs 
visur sėti kukurūzus, bet ne vi
sur jie auga. Dabar ir kukurū
zus jau nutarė pirkti.

1) Nauji “The Status of the 
World’s Nations”, ir kitų dides
nių Valstybės .departamento že
mėlapių leidiniai rodys .nepri
klausomų . Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos ribas; ,

2) Arti vietos, kur žemėlapy 
atžymimi.tie kraštai, bus atžyr 
mėta, kad jų inkorporavimo 
JAV nepripažįstą, ir tas atžy- 
mėjimas bus išspausdintas gali
mai ryškiau;;

3) Apie šias JAV politikos gai
res bus nusiųstas pranešimas 
visoms JAV valdinėms žemėla
pių gaminimo įstaigoms.

Jungtinis Pabaltiečių Komite
tas apie Valstybės departamen
to’ žemėlapių problemas taip 
pat painformavo ir Kongreso 
Ad Hoc komitetą- Pabaltijo- ir 
Ukrainos reikalams ir tas 36 na
rių komitetas svarsto būdus, 
kaip ateityje užtikrinti žemė
lapių tikslumą.

.. (ALTo Informaciją)
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NAUJĄ HILTON STATYTI 
BŪTŲ BRANGU

CHICAGO, Ill.— Hilton Hotel 
bendrovė buvo pasiryžusi pasta
tyti naują JHilton viešbutį, jau 
padarė planus ir pradėjo ieškoti 
nuolaidų. Hiltc'n bendrovė p’a-- 
navo pasiskolinti £O milijonų 
dolerių ir pradėti darbai/

Ililtcn atstovai jau buvo pra
dėję derėtis su mist o savivaldy
be, siekiant gauti nuolaidų nuo 
mokesčių. Jie parodė visus pla
nus ir vedė pasitarimus, kad ke
liems metams būtų atleisti nuo 
miesto mokesčių. Miestas buvo 
sutikęs, bet5 bendrovės vadovy
bė .viską vėl.apskaičiavo ir nu
tarė atidėti visus planus. Jeigu 
jie pasiskolintų $90 milijonų, 
tai nuošimčių mokesčiai būtų ne
paprastai did.Ii, bendorvė nepa
jėgtų laiku tų nuošimčių sumo
kėti. Vien tik nuošimčiais jie ar
timoje ateityje turėtų mokėti 
apie 20 milijonų dolerių.

CHICAGCJ DAUŽĖ KRAUTUVIŲ LANGUS, DEGINO NAMUS, 
O DABAR PAČIUPO VIRŠ MILIJONO DOLERIŲ'/

NANUET, N.Y. i—- 1969; me- j pinigus, suėmė dviejų policiniu 
j tais grupė Chicago's .stųdcn>» 
į revoliucionierių buvo įsitikinę, 
; kad jis visą pasaulį apvers aukš- 
i tyn kojom ir padarys “giliausią 
revoliuciją”, bet nieko iš to. ne-

' išėjo. Jie privalėjo viską mesti ir 
bėgti iš Chicagos.

Tada jauniems “revoliucionie
riams” atrodė, kad atėjo “įnir
šimo dienos”. Jie rinkosi būriais,

Į ruošė demonstracijas, žygiavo 
gatvėmis, stabdė trafiką, daužė 
policininkus, daužė krautuvių 
langus ir kt.

9

Netrukus tie “revoliucionie
riai” pajuto, kad turi bėgti, nes 
jie nenorėjo eiti į policijos nuo
vadas, eiti į teismus ir aiškintis,

Į kuriam tikslui jie miestui ir pri
vatiems žmonėms. padabė tiek 
daug žalos.

Iš Chicagos tada pabėgo ir 
Katherine Boudin/kuri tikėjosi 
kelti panašų maištą/ ir kituose 
mieštuose. Chicagoje ji sakė 
kalbas ir ragino studentus “mes
tis kdvon” kartu su ja. Ji slaps
tėsi virš 10 metų, nebaigė uni
versiteto, o trečiadienį vadova
vo užpuolikų gaujai, atėmusiai 
iš Brink bendrovės beveik pus
antro milijono dolerių.

Užpulti automobilį pavyko, 
bet pabėgti su pinigais nepavy
ko. Bėgančiai Katherinei policija 
pastojo kelią ir Nyack apylin
kėje liepė sustoti. Užpuolikai 
paleido šūvius ir nušovė abu

' policininkus. Tada vyriausioji 
vadovė pajuto, kad bus blogai.

Katherine Boudin, pasidavė 
beginkliam Nanuęjl-policininkui. 

į “Tik manęs nenušauk!”, prašė 
( sulaikytoji. Policininkas negalė- 
1 jo šauti, nes neturėjo šaunamo 
1 ginklo.
• Policija rado visus pavogtus

ENERGIJA — DIDŽIAUSIAS 
VISŲ RŪPESTIS

CANCUN, Meksika. — Į Can
can sala suvažiavę 22 va's vbiej 
atstovai aptarė daug įvairių rei
kalų, bet dabar aiškėja, kad 
pets svarbiausias klau imas yra 
energijos klausimas. Neturtin
gos valstybės galėtų praturtėti, 
jeigu jes turėtų reikalingos 
energijos įvairiai gamybei.

Medis yra didžiausias energi
jos gamintojas. Apie pusė pa
saulio naudoja medį įvairiose 
jo formose, o kita pusė naudoja 
naftą (mineralinį aliejų), kuris 
pastaraisiais metais yra nepa
prastai pabrangęs

Haitis, Burundis ir Negalįs 
baigia nukirpti visus turimus 
medžius. Be medžių kraštas iš
džius, išseks ežerai, nebus žuvų 
ir liks tuščia žemė. Kas daryti, 
kad galima būtų apsaugoti mi
nėtų kraštų miškai? Tai yra 
jiems viena svarbiausių prob
lemų.

į pinigus, 
kų žudikus, ir dvi moteris. Su
imta buvo vadovė ir užpuolime 
Organizatorė Katherine Boudin 
ir kili trys. Visi keturi daba: 
eis į teismą.

Dabar policija nori nustatyti, 
ką šie keturi “revoliucionieriai” 
darė per 11 metų, kur’jie gyve
no. kaip vadinosi ir kiek žmonių 
ir įstaigų apiplėšė, kad galėtų 
gerai gvventi. Visi eis į teismą, 
bus baudžiami už Chicagos 
“įniršimo dienomis” padarytą 
žala miestui bei žmonėms.

VARŠUVA, Lenkija. — Tre- . 
čiadienį Jaruzėlsklo vyriausy
bės policija pačioje Varšuvoj ž 
suėmė grupę So įdaromo unijos 
pareigūnų, reikalavusių paleisti 
sulaikytus Solidarumo unijos • 
pareigūnus. i
- Zelion Gura provincijoje po
licija taip pat suėmė vienos va
landos streiką suorganizavusius. 
Trečiad’enį Zeliona Gura srityje I 
streikavo 130930 darbininkų. ■ 
Jie streiku norėjo perspėti nau- j 
ją komunistų partijos sekreto- 1 
rių, patardami ' jam nekelti į 
maisto' kra-nų. Dabar jie strei- i 
kavo -tiktai vieną valandą. Jie j 
davė' suprasti, kad ateityje jie-’ 
galės streikuoti ištisą dieną ar- Į 
ba net- kelias dienas, jeigu jis-; 
neatpigins maisto kainų. ;r 

Dabar lenkai ruošiasi strei
kuoti, jeigu Jaruzelskis nepa-. 
leis iš kalėjimo-suimtų streiki
ninku. .............. ‘ . i

Greitasis japonų traukinys. Jis l>ėga net 600 mylfų 
į valandą. Amerikos inžinieriai planuoja statyti panašų 

traukinį į Washingtoną, tiktai daug saugesnį.
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RUSIJOJ MĖSOS SENIAI NĖRA, 0 DABAR r JAU TRŪKSTA IR PIENO, DUONOS;...
/ -'P.ABTIJOS CENTRO KOMITETAS PAKELS MAISTO V

MAINĄS,;PE2^A^AMERIKOTsOJOS Tdi^LES '
■ -5 J / p ' ■■ ■

’ /MASKVĄ/ Rusija.So^lętų jonų-tohų.$&još pūpžįįų. 
RūšįjęB.koĮmųriistų partijos cent
ro libiKiteĮSš ■ jau • dvi- įdiends 
svaršto sunkią ekonominę :kraš 
to ’padėtį ir-' Įiėfanda kelio pa- 
Oidųiti maisto kiekiui, užtat nu
tarė -^pakelti duonos, pieno kai-

r .- s/.’ -

-Oficialus .valdžios pranešimas 
sako, kad šie metai buvo blogi 
mėtai, vienur javai neužderėjo, 
kitur - išdžiūvo, nebuvo* lietaus, 
o kitur bulvės supuvo dirvoje, 
nes buvo labai- daug lietaus. 
Centro komitetas taip pat žino, 
kad žemės ūkyje buvo daromos 
didelės kombinacijos, nemažai 
pareigūnų vogė. Pravda prašne
ko apie ūkio sunkumus.
1 Laimė, kad Amerikoj 

yra duonos
CHICAGO, Ill. — Sovietu vai- 

džia pradžidje nenorėjo tikėti, 
kad JAV parduos prez. Reaganc 
pasiūlytus javus. Kada Sovietų 
pirkliai įsitikino, kad jie galės 
pirkti javus, tai jie tuojau už
sakė visus javus, kuriuos prezi
dentas leido pirkti.

Iki. šio meto rusai nepirkdavo 
sojos pupelių, tačiau, kai patyrė, 
kad Amerikos aruo'dai turi di
deles sojos .atsargas, tai tuojau 
Sovietų pirkliai užsakė 200 mili-

ATOMO APSAUGA BUS ĮRENGTA VOKIETIJOJ, ITALIJOJ, 
BRITANIJOJE, BELGIJOJE IR OLANDIJOJE

GLENEAGLES, Škotija. — 
šiaurės Atlanto Sąjungos karo 
ministeriai nutarė ginti Vakarų 
Europą'atomo ginklais. Sekretc'- 
rius Caspar Weinberger, daly
vavęs dviejų dienų ministeriu 
pasitarime, labai patenkintas 
nutarimais, kurie padaryti vien
balsiai

Visi žino, Kad protestai prieš ; Sekretorius Weinberger pra- 
neutrono ginklų vartojimą buvo | ne§ė; kad dabartiniu metu So- 
organizuoti galingos Sovietų j vietų Sąjunga Europoje turi 
propagandos. Paskutiniame rl‘-j (]augįau atominių ginklų. Apie 
su komunistų partijos centre Į ketvirtadalis milijono žmonių

protestavo Vakarų Vokietijoje 
prieš Ameriką, kai nieko nessko 
prieš Sovietų atomo ginklus.

Prez. RonaldJRea^anas il^aj kalbėjosi su Kinijos prem
jeru žiao Žijang ’ ir Indijos premjerė Vtndira^Gahdln. 
Prezidentui geriau patinka kalbėkis su valdovais, negu 

sėdėti konferencijoj ir klausyti pasakojimų.



JAV KONGRESAS - LIETUVOS
LAISVĖS

(Tęsinys;
Senatorius Gari M. Levin 

(Dem., Mieli.) savo kalboje 
priminęs Pabaltijo valstybių ir 
Afganistano okupaciją, pabrėžė, 
kad nė viena valstybė nėra taip 
nusikalstamais veiksmais pasi 
reiškusi prieš laisvo apsispren
dimo principą ir prieš teritori
nę neliečiamybę, kaip Sovietų 
Sąjunga. Priminęs tikėjimo var
žymus, persekiojimus, atėmimą 
teisės laisvai keliauti, priminęs 
Lietuvoje vykdomą dvasinį ge
nocidą, rusifikaciją, 1 lelsinkio 
susitarimų laužymą, sen. Levin 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjungą 
pasmerkė viešoji pasaulio nuo
monė. Pagyrė, kad JAV delega
cija Madrido konferencijoje pri
minė neleistinus disidentų kali- 
ninimus Pabaltijy ii- pabrėžė 
reikalą, kad būtų toliau veikia
ma, siekiant grąžinti pagrindi
nes k išveš. Reiškė tvirtą viltį, 
kad artėja diena, kada Pabal
tijy bus nublokšti svetimieji 
valdovai. Sen. Levin taip pat 
pasirūpino, kad '‘Gongressional 
Record’* išspausdintų Detroitu 
organizacijų centro priimtą re
zoliuciją, kuria reikalaujama 
kad JAV’ panaudotų diplomatinį 
ir kitokį Įmanomą spaudimą, 
siekiant sustabdyti Pabaltijo 
valstybėse Sovietų Sąjungos ko
lonializmą, terorą. kad iš
vestai okupacines jėgas iš. Lietu
vos, Latvijos, Estijos. Dėkoja
ma JAV, kad laikosi inkorpora
cijos nepripažinimo politikos.

Senatorius John Heinz (resp. 
Pa.) savo kalboje JAV Senate 
pasidžiaugė, kad lietuvių tauto
je auga laisvės troškimas. Pri
minė, kad šimtai tūkstančiu lie
tuvių buvo išvežti į Arktikos 
kraštus, į Sibirą, kad lietuvių ir 
kitų pabaltiečių naikinimas ir 
priespauda tęsiasi jau daugiau 
kaip keturi dešimtmečiai, kad 
sovietinė priespauda pasiekė ne
žmoniškų proporcijų. Apgailes
tavo, kad okupantai Sovietai 
naudoja visas priemones, siek-

[ SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON 

imEsswAy pr/i'wff
DON'T CUT IN BETWEEN 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.^, *

• " ■■ ■' ■ ■' •
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Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 n\

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

Sveiks.
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GYNĖJAS
darni iš gyventojų išrauti tikėji
mą; persekiojami tie ryžtingieji 
natriotai, kurie išdrįsta kalbėti 
apie laisvę ir Lietuvos nepri
klausomybę. Priminė kalinamus 
patnotus Viktorą Petkų, Petrą 
Plumpą, Balį Gajauską, išryš
kindamas jų darbuotę ir reikš
damas protestą dėl jų kalini
me! Pagaliau pažymėjo: “Yra 
tūkstančiai tokių kaip Petkus, 
Plumpa, (i a j a uskas, kenčiančių 
Sovietų koncentracijos lageriuo
se. Kai jiems lūpos užčiauptos, 
mes čia, laisvame pasaulyje, tu
rime kalbėti už juos. Kai popie
žius Jonas Paulius II lankėsi 
Lenkijoje, jis prižadėjo garsiu 
balsu priminti pasauliui apie 
užmirštas Europos tautas. Ir 
mes čia, JAV-se, taip pat stipriu 
oalsu reiškiame paramą lietu
vių tautai. Jų kova dėl pagrin
dinių žmogaus teisių — minties 
laisvės, kalbos, laisvės, religijos 
ir įsitikinimų laisvės yra teisin
ga. Lietuvių tautos sunki prie
spauda, minima kiekvieną vasa
rio mėnesį, yra įkvėpimas veik- 
j visems tautoms ir niūrus pri
minimas mūsų pačių atsako
mybės”.

Senatorius Alfonse M. D’Ama- 
to (resp., X.Y.) savo žodyje Se
nato posėdyje pareiškė lietuvių 
tautą esant ryžtingumo ir reli
gingumo simboliu,, priešinantis 
Sovietų Sąjungos slegiančiam 
dominavimui. Jis pasirūpino, 
kad “(Congressional Record” iš
spausdintų jo kalbą, pasakytą 
Amerikos Lietuviu Tarybos su
ruoštame nepriklausomybės mi
nėjime New Yorke, ir dvi rezo
liucijas: Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir Buffalo lietuvių klubo. 
Savo kalboje sen. D'Amato pa
reiškė: “Žiaurus Lietuvos oku
pavimas derinosi su Sovietų Są
jungos ilgai vedama imperializ
mo ir intervencijos politika, ku
rią ji lesia iki šios dienos. Sovie
tų Sąjungos vadovybė niekados 
negerbė kitų tautų teisės spręsti 
savo likimą ir atmesti Sovietų 
totalitarinį valdymo būdą. JAV,

-r

Kongr. Frank Annunzio

kaip laisvės čempionas šioje že 
mėje, atmeta totalitarinę politi
ką, kaip' mes ją atmetėme ir 
tada, kai Sovietų Sąjunga ne
teisėtai inkorporavo Lietuvą j 
savo valstybę”.

Mes niekada nepripažinome 
Lietuvos ar kitų Pabaltijo vals
tybių užkariavimo' ir mūsų poli
tika turi būti tęsimas pagerbi
mo Lietuvos nepriklausomybės 
ir lietuvių tautos teisės Į laisvę...

Aš noriu, kad Lietuvos žmonės 
iinotų, jog mūsų tauta jų neuž
miršo, kaip neužmiršo ir jų ko- 
•cs. Mes tvirtai remiame jų prie- 

sinįmąsi. Noriu, kad visi, kurie 
manęs klausotės, žinotumėte, jog 
mano žodis bus persiųstas per 
Amerikos Balsą į Lietuvą, kad 
ta teisingumo žinia pasiektų 

; Jūsų mylimus žmones, Jūsų bro
lius ir seseris. Aš taip pat noriu, 
•<ad Lietuvos žmonės žinotų, jog 
neseniai aš buvau paskirtas na- 
~iu Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos. AŠ 
iarvsiu viską, ka galiu, kad Hel- 
Jnkio susitarimus pasirašiusieji 
.aikytųsi savo atsakomybės sau
goti žmogaus teises visame pa
saulyje. •

Ir aš norėčiau pasiusti asme
nišką pare.škimą Sovielų Sąjun-, 
*os vadovams: mes nesiekiame 
eitų tautii teritorijų. Mes nesie
jame savo sistemos primesti 
Jtcms tautoms. Bet mūsų tau- 
a turi moralinę ir valstybinę 
pareigą remti žmonių teises ir 
aisves visur kur, ir mes esame 
nusistatę laikytis savo Įsiparei
gojimų. Sovietų Sąjungos va
dovai, matyt, mano, kad pasau
lis nežino jų žiaurumo. Jie klys
ta. Mes žinome, kad lietuvių 
autai yra paneigtos žmogaus 

"eisės. Mes žinome, kad jų kul- 
ūrinė‘tapatybė yra naikinama. 

Mes žinome, kad bedieviškoji 
komunistinė valstybė sistema- 
tiškai atiminėja bažnyčias ir ten 
nėra religinės laisvės. Mes taip 
nat žinome, kad tie, kurie turi 
nukankamai ryžtingumą apie 
ai kalbėti, yra kali

N (JO GET EVEN ON TH<

nami ar abejaip kaflkinapii. To 
mes negalime priimti. Laisvės 
idealai negali būti mindžiojami 
žiaurios jėgos ir terorcf balais. 
Kol yra patriotų, kurie nori 
reikšti protestą, kalbėti ir šaukti 
pasauliui akivaizdoje tironijos, 
laisvė gyvuos ir sužydės... Aš 

i jungiuosi su jumis maldoje, 
kad ateitų diena, kada Lietuvos 
žmonės vėl bus nušviesti laisvės 
;r nepriklausomybės švytėji
mu”, — kalbėjo sen. D’Amato.

Džiugu, kad panašiai stipriai 
Lietuvos reikalus gynė ir dau
gelis kitų senatorių, kaip Stro’m 
Thurmond, Arlen Specter^ Don
ald W. Riegle, Jr., Pąul S. Sar
banes, Robert Dole, Harrison 
A. Williams, Jr., Alan M. Dixon, 
Dan Quayle, Edward Zorinsky, 
Howard M. Meįzenbaum, Dale 
Bumpers, Richard G. Lugar, 
Wilb‘am Roth, Jr.

Jų stiprūs pareiškimai buvo 
išspausdinti ‘Congressional Rec
ord”, kurio leidžiama per 60,000 
egzemploirių, paskleidžiant tarp 
valdžios žmonių, užsienio atsto
vybių, įvedant Į miestų ir uni
versitetų bibliotekas. Tuo leidi
niu naudojasi Įtakingi politikai 
ir valstybininkai, ir šitokie pa
reiškimai Lietuvos laisvės rei
kalu yra neįkainojamas laimė
jimas.

Bet tai dar ne viskas. “Con
gressional Record”. išspausdino 
ir 86-šių kongresmenų pareiški-

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE- - EACEPT WHEN HE'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED.
SOONER OR LATER HE į
may.do the.
UNEXPECTED/ URTTLUS^Mi

•MOW DO SEAT BUTS. ' < 
HEEP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT!

’ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFU 

AMEWCAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY. 
FROM BLOWS AGAINST Z 
PARTS OF THE CAR* LESSEN //į 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR. / 
AND INCREASE'SURVIVAL J
CHANCES.

mus Lietuvos laisvės klausimu,. 
Atstovų Kūmuose Lietuvos at-, 
karimas buvo minimas vasario 
18 d. čia minėjimą globojo de
mokratų atstovas Frank Anųo- 
zio iš Illinois. Amerikos Lietu
vių Tarybai rekomentduojant, 
Atstovų Rūmuose buvo pakvies
tas maldą sukalbėti kun. Leonar
das Andriekus, žurnalo “Aidų” 
redaktokius. Save invokaeijoje - 
jis kreipėsi j Amžinąjį Tautų 
Tėvų, teisingumo šaltinį, dėko
damas, kad įkvėpė užuojautų 
lietuvių tąutai, jau keturis de
šimtmečius kenčiančiai prie
spaudą. Meldė globoti JAV-bes, 
tą teisingųmp ir stiprybės tvir
tovę. Jo malda buvo išspaus
dinta “Congressional Record”

Kongresmenas Annunzio rado 
reikalo specialiame žodyje savo 
kolegas posėdžio metu supažin
dinti su mūsų lietuvių poetu,'vos Katalikų Bažnyčios Kro. 
suminėti jo kūrybinius laimėji
mus. Savo gi paties kalboje 
kongresmenas Annunzio atkrei
pė dėmesį į ietuvos priespaudą 
vergijoje, ištisai pacitavo Lietų-} 
vos himnų (vertinių anglų kal
ba), priminė Amerikos Lietuvių 
Taryba, net išvardindamas Chi- 
cagos skyriaus valdybos narius, 
priminė okupanto vykdomus 
areštus ir trėmimus Lietuvoje, 
rusifikaciją, perteikė tekstą lie-į 
tuvių memorandumo, įteikto! 
Madrido konferencijos delegaci
joms, įjungė ir Lietuvos tikin-' 
čiųjų teisėms ginti komiteto ke
turių raštų tekstus apie perse
kiojimą, kur suminimi kanki
niui Plumpa, Buzas, Janulis, 
Navickaitė ir kiti. Kongr. An
nunzio' dėkojo Atstovų Rūmų 
nariams, kad jie “padėjo at
kreipti dėmesį į kančią lietuvių 
tautos, kuri nenustoja kovojusi, 

'meldusis ir veikusi, siekdama, 
kad Lietuva vėl būtų laisva... 
Užtikrinu ryžtinguosius lietu
vius, kad mūsų kraštas nenu
stos rėmęs jų teisėtų laisvės ir! 
•nepriklausomybės siekimų. Reiš-} 
kiu tvirtą viltį, kad lietuvių! 
laisvo apsisprendimo siekimas i 
bus greit įgyvendintas”, — sakė! 
kongr. Annunzio.

(Bus daugiau)
(Iš “Lithuania Must Be Free”)

SUNKU VYRUI GAUTI 
DARBĄ

Jauni vyrai, turntieji 
plaukus, nusiskundžia, 
sunku jiems gauti darbo.

Todėl jie g&li lengviau įsivaiz
duoti, kad sunku gauti dar
bo, turinčiam išretėjusius ir ži
lus plaukus.

THE 000$ AKE 
AGAIN IT TNG 
IRATE DRIVER 
WHO TWE$ TO 
HIGHWAY.

Du airiai, pamilę Lietuvą .
Kas čia stebėtino?— Juk 

Airija ir Lietuva turi daug pa
našumo. Abi mažos tautos, 
bet su ddeje emigracija. 
Abu žemės ūkio kraštai, ka
talikiški, ir, ilgus metus buvę 
pavergti. Airiai ir lietuviai 
mėgsta muzikų, dainų, mėg-

Tiek dėl panašumo. O dėl 
skirtumų?

—Airija dabar yra laisva, o 
Lietuva pavergta, ir tie du 
airiai pamilo skirtingas Lie
tuvos, ir iš to kyla mūsų nusi
stebėjimas.

Vienas iš jų, Dubline gyve-' 
nantis advokatas T. C.- Gerard 
O’Mahony, myli nepriklauso- 

tyvus veikėjas už Lietuvos Ne- 
priklaspmybę, aktyvus kietu

nikos platintojas, nuoširdus, 
lietuvių užtarėjas ir bičiulis J jams sunku prisišaukti veteri- 
Prisimename, kad jam neleido Į narijog gydytojus, kai suserga
rusai važiuoti. į Lietuvą, nu
vežti ir padovanoti Lietuvai 
šv. Marijos statulą.

Jokių sunkumų nuvažiuoti 

Michael O’Riordan, kuris iš-1 
buvo Lietuvoje dvi savaitei it j 
važinėjo, kur norėjo. Kodėl j 
toks skirtumas? }

— Mat? šis pastarasis yra 
Airijos komunistų partijos 
generalinis sekretorius. J is Lie 
tuvą pradėjo lankyti prieš 2C 
metų, nes jam esanti “miela ir 
brangi jūsų žemė”.

Ilgame pasikalbėjime, kurį 
O’Riordan’as davė “Tiesos 
korespondentui, jis 
"’Lietuvoje matąs savo

■

r j 
sakosi J 
giniti-

du iš 
pasa. 

revoliucionie-

“Žemės rutulyje, yra 
dalies panašūs kraštai’’, 
koja toliau 
riaus kelą nuėjęs šis nepapra
stai taurus airių tautos sūnus,“j 
kaip jį išgarbino “Tiesos’’ ko- į 
respondentas.

O’Riordan’as sulyginęs tuos 
du kraštus, iškeldamas pana- • 
šumus, bet užmiršdamas, kad 
airiai ir lietuviai katalikai, ir j 
kad vra buvo žemės ūko kraš-j

* »- I

tai.
Bet tai dar neviskas. Jis iš

kelia vieną dideli skirtumą 
tarp tų dviejų kraštų, štai tas

ilgus; skirtumas: “Lietuva žengia, 
kad socialistiniu keliu, o Airijoje; 

j vyksta atkakli ir žiauri kova 
už laisvę ir nepriklausomybę”. 
Tikriausiai airiai to tai tikrai 
nežnojo.

O’Riordan’as, — toliau “Tie-j 
sa” rašo, — susipažinęs su lie-j 
tuvių liaudies kova už sociali'] 
stinę santvarką, pasakė^ kad Į 
norėtų matyti savo gi uitąją 
Airiją kaip dabartinė Lietu
va.” .

Toliau tas “taurusis airis’ i 
siekiąs, kad jo tėvynainiai daž
niau aplankytų Lietuvą ir pa
matytų, kokias galimylx?s so
cializmas atveria žmogui.

Jis sako, kad nemažai airiu 
įau vieši'j o Lietuvoje. Gi AiiL 
joje apsilankė “Leluvos” an-

Nuo

1914 metu
Midland xOMr-

nauja taupymo *. 
paskoly reikalus visos mū 
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimu. Mes norėtu- 
ne būti jums naudingi ii 
ate <t vie.

iid S40.000
2657 W. 69 STRiEV 

Ch’caga. IL 6062 
Tei *25-7400

so. HAXUBAI AVČ, 
&rid<Kview, IL

T*L 595-9400 

Passbook Saving*.

bamblio artistai bei kultūros, 
meno ir visuomenės veikėjų 
grupės.

Ir pats O’Riordam’as nepa
miršta Lietuvos. Jį traukia 
gintarinis Baltijos pajūris, Že
maitijos sodžiai, naujos kolū
kių gyvenvietės, respublikos 
miestai,

“Tiesos’’ korespondentas ra
šo kad jį pažįsta Vilniuje ir 
Kaune, Kretingoje ir Skuode, 
Jurbarke ir Utenoje, reiškia 
visoje Lietuvoje. Tuo tarpu tik 
ras lietuvių bičiulis advokatas 
O’Mahony, negavo leidinio nu
važiuoti i Lietuvą!

į B.
(Iš Europos Lietuvio)

JEI GYVULYS SUNEGA
LAVO .. .

gvvento-

naminiai gvvuliai. Dažname 
ūkyje veternarijos specialistai 
voš pajėgia aprėpti visuome
nines bandas.

Mat,. nustatant ūkių veteri
narijos darbuotojų etatus, kai 
kuriuose ūkiuose neimama do
mėn gyventojų laikomi gyvu
liai. To neturėtų būti. Juk ga
lioja tvarka — nustatant skai
čių ūkio veterinarinės tarny
bas etauj, reikia Įskaityti ne 
tik visuomeninius, bet ir ūkio 
teritorijoje laikomus asmeni
nius gyvulius.

E. Valeckienė, 
Kupiškio rajono žemės 

ūkio valdybos planavimo 
skyriaus viršininkė

(Iš “Europos ^Lietįivio”)

Graži kalba gerų darbų nė-, 
atstoja.
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Binghamtcno. N.Y., lietuviškoji kolonija i
. i

Prieš 20 metų nuvykau dirbti Ijnes prisiminimų detalės t^bus 
į didžiausies kompiuterių kom
panijos, International Business* 
Machines, pirmutinį ir pagrin
dinį fabriką, esantį Endicotte, 
New Yorko valstijos horizonta
liniame viduryje prie Pennsyl- 
vanijos sienos. Endicott, John
son City ir Binghamton sudaro 
trijų miestų kompleksą, kuris 
turi 300,000 gyventojų ir kuris 
prasidėjo apie 1809 metus su 
Ęrie kanalo pastatymu. Pįrniu- 
&iius; gyventojus airius papildė 
Pytų europiečiai, kurie ten per
sikėlė iš Pennsylvanijos kasyk- 
hjzį cigarų, batų baf baldų fab
rikus. Gi pirmieji lietuvis’ atsi
rado Binghamtone apie 1893 
melus, t.y. 70 metų prieš mane.

• IBM korporacija nepaprasta! 
Žsiplėtė ir išaugo', o Endicott 
miestelis šiandien afžvmėtas 
muziejais, kurie iš tikrųjų yra 
Thomas Watsono ir Hans Hol- 
feritho 1930 matų sąskaitybos 
itiąšinų dirbtuvės. Mano laikais 
Binghamtonas dar neturėje 
aukštos kultūros, o šiandien dė 
IBM begalinio praturtėjimo' (bu 
yę. IBM net šlavikai tapo kele 
rippais milijonieriais) ten yra 
opera, teatras, simfoninis or
kestras ir pilnas universitetas 
ijuodąs daktaro laipsnius beveik 
visose srityse. Ir štai Aleksand 
ras Gedmintas, dabar dėstąs .vi 
šųomeninius mokslus žemės 
Ūkioakademijoje Dehlį, N.Y. 
1979 metais parašė kultūrinė 
antropologijos doktoratinę di
sertaciją New Yorko valstijos 
universitete Binghamtone. Jo te
ma — Binghamtono' lietuviško
ji kolonija. Gi savo išvadas ji • 
apibendrino sekančiai: Bing 
hamtono lietuviai, šiandien su
sitelkę Šv. Juozapo tautinėje pa
rapijoje, nutautėja į rytų euro
piečius. Savo disertacijos ištrau
kas, apie lietuviškas o'rganizaci- 
jas;- Bfaghaintone^ųis ^ paskelbi 
Journal of Baltic Studies, vol 
RL No. 4, 1980 metų žiemą. Ji 
surado, kad lietuviai 1913-1916 
Įhetų laikotarpyje pasidalino ; į 
dvi grupes — vieni, kurie no 
ęėjo statyti šv. Juozapo bažny
čią, o kiti, kurie norėjo statyt’ 
lietuviškus namus; Abu pastatai 
ftųvo pastatyti ir , vieni nesvei- 
kibdavo kitų, susitikę gatvėje. 
ŠVj. Juozapo bažnyčią, paga 
Gedmintą, kun. Jonas Gritėnas 
norėjo įjungti į Lenkų tautinę 
katalikų bažnvtinę bendruonie- 
ne, bet bylą pralošė tfeišrri e. Lie
tuvių namai likvidavosi jau ma
no-laikais.
.^Aleksandras Gedmintas atliko 
Įįerą darbą, surinkdamas ' senų 
ijetuvių prisiminimus apie lietu
višką judėjimą Bingham tone. 
Jjs yra bereikalingai atsargus,

j paskelbtos tik po 10 metų. Bing- 
ihamtono lietuviai mėgo ideolo- , ! t
įgines diskusijas, o tai buvo cha
rakteringa visiems Amerikos lie- j 
Į tuviams prieš dipukų atvažiavi- . 
>mą. Gi Binghamtuno atvejuje 
Įlos diskusijos yra labai aktua
lijos net ir šiandien, kai airiškoji . 
Į hierarchija uždaro lietuviškas' 
Į tautines parapijas.

Gedmintas klysta sakydamas, 
kad kun. Jonas Gritėnas norėjo 
paversti šv. Juozapo lietuvišką 
parapiją lenkiška. Iš tikrųjų, 
kun. Jonas Gritėnas 1921 metais 
buvo išrinktas lietuvių katalikų 
vyskupu, o arkivyskupu tapo 
Geniotis. Lietuviškoji katalikų 
bažnyčia tapo nepriklausoma Į 
nuo airiškos hierarchijos ir nuo j 

-Romos, taip pat ji atsiribojo nuo i 
i tautinės lenkų bažnyčios. Bent! 
. 5 parapijos vaikė Massachusetts, 

Į Pennsylvanijos ir Illinois (Chi- 
Įcago) valstijose. Taigi, lietuviui 
oinigais pastatytos šv. Juozapoj 
bažnyčios raktų nepatarė ati- • 
duoti airių vyskupui patriotas | 
kunigas Jonas Gritėnas ir net j 
ėjo teisman ginti savo teisių. 
Deja, ne visi ■ parapijiečiai pa
klausė gero patarimo ir susidėjo 
su airiais, šiandien parapijai, 
kuri dar tebėra tautiška, nors 
oriklausanti Romai, vadovaują 
;os ilgametis klebonas Justinas 1 
Grabovsky, OFM Conv., kuris 

"1964 metais rugpjūčio mėn; 
23 d. su gausiu choru įsijungė 
i New Yorko pasaulinės paro
dos lietuvių dieną Singer Bowl 
arenr’e

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

vq kelios dešimtys laukiančių
jų. Kitų savaitę, administraci
jai leidus, vėl važiuoju į Vii-

piršto laužtas, nes trečiajai 
priežiūrai dar nebuvo atėjęs 

. laikas.
■— Nieko nežinome, — tebe- nių, nes be akinu negaili dTrb- 

spiria susivienijimo speciali, ti. Vėl braunuosi pas okulistą 
štai. — Vis tiek kalti ūkioi ir gaunu talonėlį.Išlaukęs dau 
Žmonės. Mes nenusileisim. giau, kaip porą valandų, ga-

Ir dabar traktorius tebesto-| vau receptą akiniams. Parduo
si technikos kieme neremon-| 

nors rudeninio arimo 
baruose jis labai reikalingas. Į

. J. Jonaitis
(Valst. laikr.)

PENSININKŲ VARGAI
Trakų rajono Kirovo kolū-j 

kio pensininkė M. Ratkevičie-j 
nė parašė V. L. redakcijai,kad 
kolūkio pirmininkas pensiniu-Į 
kų, ligotų žmonių šeimai pa-^ 

į skyrė dirvonuojantį, toli nuo 
j namų esantį sodybinį sklypą. 
\ Nors už sklypo įdirbimą ž’«O' 
' nės sumokėjo pinigus ūkio kon 
! toroje, sklypas nebuvo įdirb

tas.
DAR

i
1 luotas,

SYKĮ APIE TVAR
TELIUS

kaimo mechanizuotos
s t a ty bi n inkaigy v e-

tuvėje pasakė, kad užsakymo 
priimti negali nes neturi to
kio- diametro stiklų. Basana
vičiaus gatvėje “nudžiugino”, 
kad tokio dydžio rėmų nėra, 
o turimi stiklai per maži, gal 
vėliau kada ir bus ir t.t. Antrų 
šventą darbo dieną sugaišęs, 
vėl grįžtu be akinių ir einu 
dirbti apgraibomis, nes recep
tas 4-5D guli kišenėje ir ne
šviečia. Meistras sako, kad pra 
dėjau dirbti kaip aklas ir da
rau daug broko.

Kam nors akiniai gal ir maž 
možis, bet man -—- ir ne-vien 
man — jie labai reikalingi. Ar 
ilgai tęsis tokia padėts!

J. Paketuris 
(Švyturys).Elekrėnai

Amerikos kultūroje bej politi
koje. j

Galima atleisti Bingnamtono į 
i profesoriams, p r i žiūrėjusiems 
j Gedminto disertacijos derbą, ( 
dėl nesugebėjimo' pataisyti klai-! 

’ das apie kunigą Joną Gritėną, 
kuris tapo vyskupu net 37 me
tais anksčiau prieš Salatką. Ta
čiau tai neatleistina Journal of 

; Baltic Studies lietukams ^dąk-
toriams ir pareigĮ^^^^GMą’ri- 

Įdomi Gedminto' pastaba, kad Į jai Gimbutienei, I^į^ydui šil< 
labar Binghamton lietuviai tam- bajoriui, V. Stanley gardžiui 
?a rytų europiečiais. Mat, lietu-/ir kt. ši nemokšystė'tame žur- 
/iai sukūrė mišrias šeimas su nale pasilaiko per dažnai, ypač 
kitais rytų europiečiais. Tačiau 1 lietuviškuose dalykuose. Net 

Į tame pačiame nu 
i c I rvvll-o o funi o *1

Gemintas n s išvystė rytų euro
piečių politinės jėgos atsiradimo 
Binghamtone temos. Bingham- 
tono' kongresmano sekretorius 
yra Gabrielius Rajeckas, miru
sio Lietuvos atstovo Washing
tone sūnus. Lietuviai Bingham
tone yra praturtėję arba geroje 
:koncminėje padėtyje. Jie turi 
labai gerą vardą. Kai buvau pa
keltas į vyresnio inžinieriaus 
vietą, IBM pareigūnai man sakė, 
kad prie to prisidėjo’ mano lie
tuviška tautybė.
.Džiugu, kad Aleksandras Ged- 

mintas savo studijas apvainika
vo Bingham tono lietuvių isto
rijos parašymu. Reikia tikėtis, 
kad ateityje jis kritiškiau įsi
gilins į Amerikos lietuviu isto
riją ir tuomet pamatys koks įdo
mus ir įvairus buvo' lietuvių 
kultūrinis ir visuomeninis gyve
nimas, kuris pakitusia forma 
pasireiškia šiandien jau visos

uperyje latvis 
istorikas cituoja ’latvį ministrą 
-apie lietuvių delegacijos ^įėįni, 
mą prezidento’ Roosęveįto 4946 
melais ir ką pržidenfas pasalti 
pažodžiui lietuviams. Tokiu bū
du Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacija tapo tik Amerikos 
lietuvių delegacija. Jei tą skir
tumą suprato , ir klaidos nepa- 

! darė vokietis profesorius Boris 
Meissner, tai latvis profesorius 
Edgar Anderson irgi turėtų iš- 
prusti lietuvių prižiūrėtojų dė? 
ka. Dabar tas žurnalas dėl pa
našių duobių darosi tiesiog at- 

. stumiantis, nes daug dalykų yra 
ten žemiau kritikosi O patai
sytas Aleksandro Gedminto 
straipsnis galėjo tapti rimtu 
įnašu į Amerikos lietuvių isto
riją. Numatytame mokslo ir kū
rybos simpoziume Chicagoje ,

PAVERGTOJE LIETUVOJE
KARSAKIŠKIO' ISTORIKAS
Lt. ir Menas rašo: -— Pane- 

j vėžio rajono Karsakiškio mie
stelyje gyvenantis mokytojas 
Pranas Tamošiūnas—tikras sa
vo apylinkės istorikas, visapu
siškas jos.praeities'’ ir dabr. 
.ties^žinovas., šios, apylinkės is-, 
tori ją jis, pirmiausia išdėstė 
j^arsakiškid Tcraštofyros mu.

!i*ie|aiis ekspchatais.' P. Tanio- 
šiūhas tapo šio. girių krašto in
teligentijos metraštininku ir į 
savo metraštį Įtraukia., visus 
baigusius aukštąj.į mokslą bei 
visus įsigijusius moksliu, laip
snį karsakiškiečius.
•-/P. Tamošiunds turi surinkęs 

■ĮarŽhyVą ir apie^gyvenusius bei
kūrusius Karsakiškio apylinkės 
rašytojus, šiandien tai beveik 
niekam aiežinomi, visiškai už
miršti autoriai, 'nors kažkada 
jų kūryba buvo, publikuojama 
lietuviškoje; spaudoje. ./• Į
KRENTA DAUG. PARŠELIŲ

kalbėtojaiiis’ ii! 'klausytoj ams' pa-' 
tarfina- Įįsįgilintį į; JAV. vyriau
sio teismo, teisėjoOliver. Wen
dell Holmes (1841-1935) .žo
džius: “Intelektualinio išsilavi
nimo pagrindinė dalis nėra faktų 
surinkimas, bet. išmokimas kaip 
padaryti'faktus gyvais”;

Juozas. Nęndriūnas

Mes, 
kolonos 
nantys Kauno rajono Pažėrų 
kaime,norime laikyti gyvulius. 
Deja, prie mūsų daugiabučių 
nėra ūkinių pastatų.

Tuo reikalu jau seniai krei
pėmės į Kauno KMK vadovus, 
viršininką H. Stačiūnų. Paža
dėjus pastatyti ūkinius pasta
tus, išskyrė lėšų. Tiesa, šių pa

šakių rajopo “šviesos’’ kol-1 
ūkyje krenta daug paršelių,— 
rašo L. Serbinas “Valstiečių 
likraštv’\

Patalpos blogai valomos.Kai| statų pamatai senokai padafy- 
kuriuose garduose apjunktiemsj - 
paršeliam nėra lovelių su vanl 
deniu, todėl jie geria srutas,Yra 
gardų, kuriuose laikoma po 
dvi paršavedės su paršeliais.!

• Neatsitiktinai fermoje mažas 
kiaulių, vislumas. * c
TRAKTORIUS TEBESTOVI
Rugsėjo 14'd. sugedo Kapsu- 

) ko' rajono Liubavo kolūkio 
vikšrinis traktorius T-71 ku
riam -/-nepasibaigęs garantinis 

. laikas. Kaip, reikalauja mūsuo: 
se prigijusi tvarka, gedimo prie.Į 
žasčiar nustatyti buvo sudary-Į 
ta komisija iš rajoninio garny'Į 
binio susivienijimo i 
žemės ūkio valdybos, ūkio spe
cialistų. Jie nustatė: lūžęs va
riklio tepalo siurblio velenas. 
Traktorius eksploatuotas tei
singai, teuhnikinės prieežiūręs 
atliktos gedimas galėjo i'wl^.' 
ti tik dėl gamyklos kaltės-! 
Tad traktorių rajoninis gamy
binis susivienijimas turi siųsti 
garantniam remontui.

Bet susivienijimo atstovĄi 
apie tai nė gifdėtį nenori. Gįk- 
di, kalti mechanizatoriai; jib 

.neatlikę trečiosios technikinės 
priežiūros.. Toks, kaltinimas, iš

ti tačiau statyba toliau nejuda
2 z * ' ’ ' » i

iš vietos. ,
Nesulaukdami kai kurie su-7 

sirentėm patys, šiokius tokius 
tvartelius. Bet jiee tik aplinką 
gadina.
Kada pagaliau kaimo mecha

nizuotos kolonos vadovai ište- 
pažadus, kada bus pašta- 
ūkiniai.pastatai? . •

Grupe Kauno KMK 
darbininkų

...; 17 parašų
“DEFICITAS SU PERTEK

LIUM”
Sulūžo akiniai, kuriuos ne- 

rajono §jojau apie šešerius metus. Sa- 1 r\ C T’V O ? . «■ • . -r •• •

i sės 
ty ti

VLIKo seimo iškil
minga vakarienė 

t

VLIKo seimas šįmet susiren
ka Clevelande lapkričio 7—8 
<1. d. Jis posėdžiaus Lietuvių 
Namų salėse ir paskiruose 
kambariuose. Seimo proga 
vietinis VLIKo seimui rengti 
komitetas, vadovaujamas ėner 
gingo visuomenės veikėjo Vy
tauto Jokūbaičio, rengia iš
kilmingą vakarienę - pokyli. 
Pokilis įvyks šeštadienį, lap
kričio 7 d., 1:30 ;vąl.r taip pat 
Lietuvių Namų didžioje salė
je. Bus pagerbta VLIKo vado
vybė ir seimo nariai. Tą .pro
ga klevelandiškiai galės pa
bendrauti su ten suvažiavu
siais VLIKo žmonėmis. =

Vakaro programoje numato-
- iš viso - mi trumpi darbščioje VLIKo

kyšite, kas čia tokio! Nueisi į 
optikos parduotuvę ir nusipirk 
si. kitus. • Deja... Turėjau atsi
prašyti iš darbo,, kad nuva; 
žinočiau į. Vilnių, nes arčiau 
optikos, reikmenų parduotuvės 
nėra: Ten sužinojau, kad be re 
čepto akiniai neparduodami. 
Vilniuje,"Lenino prospekte• op.

- z - - - - . — -■ >. r _

tikos pardųo.tuvęje yra- okuli
stas, bet tąsyk prie jo durų bu-

pirm. dr. Kazio Bobelio ir ne
seniai iš Lietuvos, pabėgusio dr. 
fcringio žodžiai. Meninėje da
ly dainuos D; Petronienė, iš 
Detroito, kuriai akompanuos 
pian. Vytautas Puškorius. Mu
zikinę programą išpildys Siur- 
lionio ansamblio tautinių in
strumentų sekstetas, vadovau
jant p. Onai Mikulskienei.

Visi klevelandiečiai kviečia
mi vakarienėj dalyvauti..' Būtų 
gera,kad bilietus jau dabar; užsi 
sakytų; JuOkS .(atskirai ar stalais 
po 10 vietų) užsisakyti galima 
pas H. Įd?elį; tel. 481-0183, ar
ba pas K. Karalį, tel. 229-2419.

e

ATEINA LIETUVA,

-T—--

D, JLHLMAN, Rcglrtruot** v*i*tiBlnk**

TeL 476-2206

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENE

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 t 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

« BOflSIINGAI HKLD0W RECEPTAI • FANNIE WAT SAL- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

ę

50 metų studijavus, kaip
t <•

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

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoS, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

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

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauske 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
ritcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbjĮ.. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

’• KĄ' LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 4

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupran
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Kflyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja S6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p«L knygoje yr* 40 sąmojingų novelių. Kaina fZ

Knygo* gaunamo* Naujienose, 173? So. Halsted St, Chicago, 
KM0&. Ufaakant pridėti doi«r( pantnOmo Iflaldoma,

j 3 — Naujienoj Chicago, 8, HL Friday, October 23, 1981
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Valstybės sekretoriui buvo 
padarytas demaršas ir dėl pa
vergtoje Lietuvoje veikiančios 
Helsinkio Ąkto Grupės nario 
dr. Finkelšleino ir jo šeimos ne
leidimo išemigruoti, į ką vėl 
buvo gautas patikinimas, kad 
U* dr. Finkelšleino reikalas ju
dinamas.

Kitas Valstybės sekretoriui 
ALTo parašytas laiškas buvo 
užginantis departamento nusta
tytą tolimesnę tvirtą JAV-bių 
delegacijos laikyseną Madrido 
konferencijoje prieš Sovietų Są
jungą ir jos satelitus bei Admi
nistracijos nusistatymą pravesti 
tinkamą Amerikos apsiginklavi
mą. Mūsų tik buvo atkreiptas 
Valstybės sekretoriaus dėmesys

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
mo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

mones.

4. Santykiai su veiksniais 
ir ergduuącijomis

Amerikos Lie tuvių Taryba 
palaikė tamprius ryšius sy Vy
riausiu Lietuvos Išlaisvinimo' 
Komitetu, pasikeičiant informa
cijomis arba bendrai planuojant 
ir atliekant atskirus veiksmus.

Kaip esu minėjęs, Madrido 
konferencijos pradžioje, kai su
grįžo’ namo VLIKo atstovai, ku
rie buvo anksčiau atskridę j 
Madridą, juos teko pakeisti 
ALTo atstovams, kuomet buvo 
sudaromos pabaltiečių delegaci
jos, lankyti Įvairių Helsinkio 
Akto signatarų delegacijas.

šįmet suėjo 30 metų nud tos 
dienos, kada pradėjo veikti 
Amerikos Balso lietuviu skyrius 
pradėjęs lietuvių kalba radijo.

Klaidinti ir skaldyti
Tokia antrašte neseniai J. Pr. parašė vedamąjį 

Drauge. Tame vedamajame jis nurodo pavyzdž'us, kaip 
KGB platina klaidinančias žinias Amerikos spaudoje ir 
kitose komunikacijos priemonėse. Buvę Maskvos tar
nyboje 25 agentai liudija, kad komunistinėn sųkton tar
nybon jie kasdien stengiasi Įtraukti bent tris amerikie
čius. Tai Į metus sumedžiojama virš 1,000 naujų ameri 
kiečių, kurie tarnautų Maskvai. Iš jų bent 15 proc. pa
sidaro tikri jų tarnai.

Toliau autorius nurodo, kad Sovietų disinformaci- 
jos (klaidinančias informacijos) direktorius gen. Ago- 
jantas, savo agentams skelbė: “Mes turime Įtąigoti va
kariečius laikraštininkus, kad jie rašytų priešingai, ne-’ 
gu mūsų intencijos.’ Tie, kurie apie mūsų siekimus rašo 
tiksliai ir bešališkai, turi būti apskelbti KRAŠTUTI- 
NAIS DEŠINIAISIAIS,’ McARTURIZMO nešėjais. 
Skelbti melagingą informaciją ir tuo sunįekinti Įtakin- 
gesnius vakariečių vadus. Tai ar stebėtina, kad pataikū
nų dominuojamoje ir lietuvių spaudoje, visi, kurie prie
šinasi okupanto užmačioms ar iškelia okupanto patai
kūnų darbus, vadinami tais pačiais vardais, kaip gen. 
Agojanto Įsakyta

Tikrą tiesą autorius rašo apie komunistų tikslus. 
Gaila, kad autorius pasitenkina išryškindamas komu
nistų veiksmus vakarų valstybėse. Mums tik primena, 
kad ir mums, išeiviams lietuviams, reikia būti apdai
riems ir atsargiems, kad mūsų neklaidintų ir neskaidy
tų Maskvos disinformacijos departamentas. Kodėl J. 
Pr. neužsimena, kaip toje pačioje spaudoje, kurioje til
po jo vedamasis, traktuojamas VLIKas ir ALTas?

Mes puikiai žinome, kad VLIKo ir ALTo veiksmai 
yra rakštis okupanto akyse. Todėl okupantui labai ir 
labai rūpi suniekinti tų organizacijų vadus ir jų veiks
mus. Jiems svarbu VLIKą ir ALTą suniekinti ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir amerikiečių vyrausybės akyse.

Iki okupanto agentai nebuvo infiltruoti i išeivijos 
lietuvių organizacijas, tai visi lietuviai rėmė VLIKo ir 
ALTo darbus. Okupantas, per Rodinos draugiją, nemo
kamomis atostogomis ir visokiais propagandos kursais

į pamažu prasidėjusią prisš ap
siginklavimą JAV-bių spaudos . ... , T • x.. . . . . ... , i trans.iacijas i pavergtą Lietuvąkampaniją, kuri turėtų būti at-. r *
remta, panaudojant visas Admi-1 Bendromis ALTo ir VLIK- 
nistracijos dispozicijoje esančias pastangomis Ihivo surengtas iš 
visuomenės informavimo prie- kilmingas šios sukakties paini-

prisiaugino pataikūnų. Todėl, dabar jų dominuojančio
je spaudoje, nuolat ir nuolat pasirodo VLIKą ir ALTą 
ir jų vadus niekinantieji straipsniai. Okupanto džiaugs
mui, pataikūnai nurodo priemonę VLIKą ir ALTą že
minti net amerikiečių vyriausybės akyse. Apie tai ve
damojo autorius irgi nenori kalbėti.

Vedamajame autorius duoda vieną Įdomų pavyzdi. 
Prancūzų žurnalistas PierrerCharles Pąthe buvo Įtrauk
tas Į KGB departamento tarnybą. Komunistai juo su
sidomėjo, kada jis parašė knygą, teisindamas Stalino 
•nusikaltimus. Prancūzijos vyriausybės jis buvo išaiš
kintas ir nuteistas kalėjimo baisme. Mes irgi turime 
vieną žurnalistą, kuris rusų okupacijos metu turėjo 
aukštas pareigas ir dabar katalikiškoje spaudoje duo
da daug straipsnių, kuriuose visada niekinami VLIKo 
>r ALTo darbai ir pajuokiami jų vadai. Mes neturime 
savo vyriausybės čia, kaip prancūzai ir negalime jo iš
aiškinti. Ar nereikėtų^ anot J. Pr., lietuviškai visuome
nei atkreipti Į tai dėmesį.

Pažiūrėkime,- kiek naudos okupantas turi • suvilio
jęs mūsų, inteligentus visokiomis nemokamomis atosto
gomis ir kursais. (Kodėl Petronis' Gudijos^ lietuvių 
jaunuolių Į tuos kursus neįleidžia?). Pasaulio jaunimo 
sąjungos aplinkraštyje, jaunieji lietuviai inteligentai 
“busimieji kovos už Lietuvos nepriklausomybę vadai”, 
taip pasisakė apie ALTą ir jos vadus:’ <rfra papirkti 
ČIA ir FBI”. “Juokdarių gauja, mėgsta fotografuotis, 
bet neapsiima konkrečių uždavinių” ir panašiai. Mielas 
skaitytojau, pagalvok, kas tokias mintis mūsų 
jaunuoliams Įkalė Į galvą? Ar neteisingi J. Pr. straips
nio pradžioje duoti, daviniai? Ar galime prileisti, kad 
į Maskvos numatytą amerikiečių agentų skaičių, gali 
būti įtraukti' ir lietuviai?

Aš manau, kad neužtenka, anot kun. Prunskio, pa
tarimo būti atsargiems. Gal reikėtų pradėti spaudoje 
kelti okupanto pataikūnų darbus, kurie mus klaidina ir 
skaldo? ;

Ignas Perrauskas

Dr. Kazys Šidlauskas

nėjimas š.m. gegužės 14 d. vie
name Senator priėmimų kam
baryje. Į tą pietų pertraukc’s 
metu suruoštą priėmimą, kurį 
globojo Senato Užsienio Reikalų 
Komiteto pirmininkas Charles 
Percy, atsilankė koks šimtas 
rinktinių svečių (daugiau nebū 
tų sutilpę), kurių tarpe, šalia 
senatoriaus Percy* atsilankė ke
letas kilų senatorių, o iš Atsto
vų Rūmų dalyvavo jų- Užsienio 
reikalų komiteto ųiirmininkas 
Clement Zablocki su keliais ki
tais kongresmanai's, Lietuvos 
atstovas dr. S.’Bačkis su latvių 
ir estų diplomatiniais kolegomis, 
keletas aukštų Valstybės depar
tamento valdininkų su Ameri
kos Balso viršininkais ir lietu
vių skyriaus žmonės su latvių 
ir estų tarnybų atstovais, šiam 
parengimui ruošti ’ALTo valdyi 
ba buvo sudarius specialią ko
misiją, pirmininkaujamą dr. 
Leono KriaučeliūnO, o kviestinių 
svečių sąrašus sudarinėjo’ Lietu
vos Pasiuntinybė, VLIKas, Ame
rikos Balso lietuvių skyrius ir 
mes patys. Į Tautos Fondą AL- 
Tas ir šiais metais Įmokėjo 4,000 
dolerių VLIKo darbams pa
remti.

Reikia pasidžiaugti, kad AL- 
Tui šiais metais, kaip ir anks
čiau, pavyko išlaikyti labai nuo
širdžius santykius su Lietuvos 
atstovu dr. S. Bačkiu, kuris 
mums nuolatos siųsdavo visokią 
Lietuvos bylą liečiančią infor
macine medžiagą ir visuomet

būdavo pasiruošęs patarti, kai 
mums tekdavo susigaudyti ko
kiose nors diplomatinėse plo
nybėse.

Pribrendus reikalui skubiai 
taisyti blogame stovyje esančius 
Lietuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone rūmus, Amerikos Lietu
vių T-ba, jausdama pareigą pri
sidėti organizaciniu darbu, tuoj 
susirūpino, kad į šią rūmų rps- 
tauFąvimo akciją būtų įjungti 
visi Amerikos lietuviai/ neš tai 
yra ne tik vienos ar kitos orga
nizacijos reikalas, bet visų lie
tuvių. .

Tuo reikalu JAV LB Krašto 
Valdyba pasiūlė sudaryti komi
tetą iš JAV LB ir ALT atstovų 
su dviem lygiateisiais pirminiu 
kais. Gi, ALTas siūlė, kad tas ko
mitetas nebūtų primestas visuo
menei vienos ar.kitos organiza
cijos, bet būtų išrinktas vjsų 
Amerikos lietuvių organizacijų 
atstovų sušauktame susirinkime 
t jis būtų savarankiškas, nepri
klausytų jokiai vienai organįa- 

'Cijai. J
Nesusitarus dėl komiteto įsu- 

darymo principo, abiejų valdy
bų motyvai perduoti Lietuyo* 
atstovui dr. St. Bačkiui, pagei
daujant, kad jis priimtų abiejų 
valdybų atstovus išsiaiškiriinjui 
Reikia tikėtis, kad bus pasiriįk- 
‘as ne dominavimo, bet derpo- 
ęratinis — visus apimantis prin
cipas ir i Liet. Pasiuntinybės rū
mų restauravimo akciją t>us 
įjungti visi Amerikos lietuviai.

Bendru . j^t^UieČ‘U
politiniu veiksniu tenka laikyti 
Jungtinį Amerikos Pabaltiečių 
Nacionalinį Komitetą, veikiantį 
Vašingtone. Kaip žinote, šį ko
mitetą sudaro Amerikos Lietu
vių Taryba, Amerikos Latvių 
Draugija ir Amerikos Estų Tau
kinė Taryba. Komitetas veikia 
jau 20 metų, kurią sukaktį iškil
mingai paminėjo š. m. liepos 
U d., sumosiant priėmimą vie 
no j e Atstovų Rūmų komisijos 
posėdžių patalpoje, į kurį atsi
lankė apie 250 Vašingtono ir 
apylinkių lietuvių, latvių ir estų 
su Įvairiais garbės svečiais iš 
Kongreso ir administracijos įstai
gų. Šiame priėmime ALTo val
dybą atstovavo jos vicepirminin
kas dr. Juozas Jerome, kuris to
mis dienomis savo tarnybos rei
kalais buvo nuvykęs į Vašingto
ną. Keliems kongresmanas ir 
ienaioriams, patiems artimiau- 
siems pabaltiečių draugams, bu
vo įteikti puošnūs adresai, vad. 
Baltic Freedom Awards. Šiais 
metais Pabaltiečių komitetui va
dovauja Amerikos Estų Tautinės 
Tarybos pirmininkas Juhan Si
monson. Atskirą ir platesnį pra
nešimą apie Amerikos Pabaltie
čių Komiteto veiklą padarys 
ALTo atstovas Vašingtone prof, 
dr. Jonas Genys.

Šia proga noriu tik pastebėti, 
kad latvių atstovas Pabaltiečių 
Komitete, Gunnars Meierovics, 
sėdi, tame komitete nuo pat jo 
įsisteigimo dienos, t.y. ištisą dvi
dešimtį metų- Man rodos, kad 
jis pats vienas daugiau žino, ką 
Pabaltijo tautų laisvinimo bylo- 

. e reikią atlikti, negu gali žinoti 
pati mandriausia amerikiečių vi- 
suomeninių,ryšių firma. Gal tik 
visa, bėda, kad Amerikos Pabal- ■ -y.' *' s • ■ ■tieęrų Komitetas pasitenkina tik 
su maždaug 20,000 dolerių me
tine sąmata, o neišleidžia..veiklai 
200,000 arba 300,000 dolerių me
tams. .

Tarp BALFo ir ALTo. nebų'/o 
daug bendrų reikalų, bet ir jokių 
problemų, nes abiejų veiksnių 
veiklos sritys niekados nebuvo 
susikfj gavusios.

Nsaaug ryšių turėta su. JAV 
LB Krašto Valdyba, apart nese
niai įvykusio abiejų valdybų at- 
s-tdvų pasitarimo Lietuvos Pa
siuntinybės rūmu restauravimo 
reikalais. Kaip atsimenate, pra
eitas ALTo suvažiavimas buvo 
priėmęs rezoliuciją, kad prieš 
tą suvažiavimą abiejų valdybų 
atstovų priimtas susitarimo 
projektas, ALTo -valdybos neturi 
būti svarstomas “tol, kol atsiras 
konkrečių galimumų aukų rin
kim#, darbų pasidalinimo b n 
atstovavimo JĄV įstaigose klau
simais. susitarti ALT priimtina 
prasme”.

(Bus -daugiau)

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI 
(Tęsinvsl

Liudvikas Krzywicki.s

Liudvikas Krzywickis — sociologas, antropo
logas, archeologas ir etnografas. Gimė 1859 me
tais rugpiūčio 21 dieną Plocke, Lenkijoje. Studi
javo Varšuvos universitete, filosofiją — Leipzige 
ir Ziuriche, antropologiją — Paryžiuje. Nuo 1889 
metų profesoriavo Varšuvoje ir rašinėjo pažan
giuose laikraščiuose bei žurnaluose. 1903 metais 
išspausdino jį pagarsinusią knygą “Kwestja rol- 
na” (Žemės ūkio klausimu), verstą rusų kalbon 
ir tris kartus išspausdintą.

Daug dirbo antropologijos ir archeologinių 
studijų reikalais dažnai lankėsi Lietuvoje. Buvo 
dažnas Vinco Janavičiaus svečias Šiaulių guber
nijoje. Archeologinių kasinėjimų darbe Žemaiti
joje jam talkininkaudavo ir dr. Jurgis šaulys. 
Be eiles kitų veikalų, L. Krzywickis yra parašęs 

lc06 metais paskelbęs studiją “Starožytna 
^mudž, ’vni žmudzini i ich warownie” (Seno- 
ės žemaiti j;. snų laikų žemaičiai ir jų pilys). L. 

Krzywickis ru > socialistas, PPS narys.

PIRMIEJI Iš LIETUVOS SOCIALISTAI s
Ignas Hrinevickis, gimęs Mipsko gub. — tė

vas turėjo dvarelį Gardino gubernijoje — mokėsi 
Balstogės gimnazijoje, ir laikė save lietuvių, 
1875 metais baigęs gimnaziją, Įstoję Į Technolo 
gijos institutą Peterburge. Bendravo su rusais 
ir lenkais, neturėdamas pastarųjų pasitikėjimo. 
Buvo gabus propagandininkas,, kūrė iš jaunimo 
revoliucines kuopeles ir bandė dirbti kaime, tik 
be pasisekimo. 1880 metais buvo jau aiškiai pa
krypęs teroristų pusėn ir kartu su Rykovu, Pet- 
rovskaja vadovaujant, pasiruošė nužudyti carą 
Aleksandrą III, 1881 metais )<ovo mėn. pirmąją 
dieną Hrinevickis metė bombą Peterburge Į 
pravažiuojantį carą, kuri sudraskė carą ir kartu 
sužeidė patį Hrinevicki. Sužeistas mirė.

Liudvikas Janavičius. Gimė 1859 metais Lap? 
kasių dvaro, Kuršėnų valsčiuje, siaubų apskri
tyje. Pradėjęs mokytis Šiaulių gimnazijoje, vė
liau persikėlė Į realinę gimnaziją Vilniuje ir ją 
baigė 1879 metais. Studijavo agronomiją Mąsk? 
voje Petrovskio - Rozumovskio akademijoje, su
sipažino su lietuviais studentais ir ypatingai 
draugavo su J. Šliūpu; kartu rašinėjo socialisti
nius atsišaukimus. 1884 metais persikėlė Į Var
šuvos universitetą ir Įsijungė Į “Proletariato” or
ganizaciją. Tų pačių metų birželio mėn. 30 die
ną buvo suimtas slaptam tos organizacijos narių 
susirinikme, ir bandė nušauti susirinkimą išda

vusį šnipą Lambertą. Pas suimtąjį rasta apsčiai 
kompromituojančios medžiagos. Dvejus metus 
kalintas Varšuvos citadelėje. 1886 metų vasario 
mėn. L. Janavičius buvo išgabentas Į Petro-Po- 
vik) tvirtovę Peterburge, iš ten perkeltas Į Šli- 
selburgo kazematus ir juose išbuvo 10 metų. Ka
lėjimą pakėlę gerai ir studijavo statistikos 
mokslą.

1896 metais buvo išgabentas Į Sibirą, Į Ko- 
lymską, Irkutsko gub. Pradėjo rašinėti lenkų so
cialistiniam laikraštyje “Przedswit” apie gyve
nimą Šliselburgo tvirtovėje ir suartėjo su PPS. 
Tup pučiu metu baigė rašyti mokslinį darbą, sta
tistikos duomenimis pagrįsdamas Lenkijos ne
priklausomybės reikalavimą PPS politinėje pro
gramoje. 1902 metais L. Janavičiui siunčiamam 
liudininku politinėje byloje Į Jakutską, buvo pa
ruoštos sąlygos pabėgti. Bet tų metų gegužės 
mėn. 30 dieną draugai rado Janavičių nusišovu
sį kapinėse. Dešimt metų šliselburgo tvirtovės ir 
vienišas gyvenimas Čibire parovė norą gyventi 
įr kpvoti. Vietos policijos viršininkui L. Jana
vičius parašė: “Mane žudo caro valdžia, ir tegu 
jai tenka atsakomybė už mano ir daugelio mano 
draugų mirtį.” Draugams paliktą raštelį L. Ja
navičius baigė žadžiais: “Sudiev, draugai! Iš vi
sos sielos Jums l’nkiu pamatyti raudoną vėliavą 
plevėsuojant virš Žiemos Rūmų (carų rūmai Pe
terburge).” Draugai L. Janavičių minėjo kaip 
reto kilnumo žmogų.

Juozas Lukoševičius. Gimė 1863 metais 
gruodžio 1 dieną. Tėvo dvarininko ūkis Vilniaus 
gubernijoje taip buvo suiklimo metais suvargin
tas rekvizicijomis, kad jis'maža begalėjo padėti 

Į sūnui eiti mokslus. 1875 metais J. Lukoševičius 
Įstojo Į penktąją klasę Vilniaus gimnazijoje. Tė
vą pasekdamas, mėgo gamtą ir susidomėjo che
mijos mokslu. 1883 metais, baigęs giųmąziją, Iš
stojo Į Peterburgo universiteto gamtos lakųjte- 
tą. Mokėsi, pats užsidirbdamas pragyvenimą ir 
savo gabumais sudomino profesorius. 1887 me- 

i tais kovo mėn., kai Jf Lukoševičiui beliko keli 
mėnesiai baigti mokslus, jis buvo suimtas.

Būdamas 8 gimnazijos klasėje, J. Lukoševi
čius pradėjo domėtis nelegalia literatūra. Moki- 

Įniams katalikams privalomas pamaldų cerkvėje 
i lankymas, kratos mokinių butuose ir mokytojų 
i šnipinėjimai žadino jaunime pasipriešinimo dva

sią. Tas ūpas pagavo ir J. Lukoševičių. Universi
tete Įstojo studentų kuopelėn, kuri studijavo poli
tinę ekonomiją ir Vakarų valstybių konstituci
jas. 1885 metais susipažino su studentu ševiriovu 
ir dviese ėmėsi organizuoti studentus revoliuci
niam darbui. Kai 1886-7 metais pairo organizaci
ja “Žemė ir Laisvė”, juodu sukūrė savo grupę, ku- 
voje su valdžia pasirinkusią ir terorą.

(Bus daugiau)
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R. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI

BALANDOS: 3—ft darbo dienom!* ir

OR PATU. V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WtfkWv Community kli&lkm

EUDEIKIJADVYGA PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis (Tapyna

GAIDAS -DAIMID
Chicagoš Lietuvių Suvalkiečiu drau

gijos narių poatostoginis 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

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

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

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OTTOMETfctSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W, 71* St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akiniu^ 

ir “coatact lensee”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, kŪSLĖS IR 

PROSTATOS. CH IRU RG'.J A 
2656 WEST 63rd STREET

ketvirtad. 5^-7 vaL vak- 
Ofise telefonas: 776-2H0, 

Raėdmcilaa Meta 44S-5545

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8043

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
T*L 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 IdL A. M.

Liatuviv kalba: kasdien nuo pirma- 
diento iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo &30 iki 9:30 vaL ryto

Vadėj* — Aldana Dauku* 
r*l*L: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Pr^rtmcH ved* j t

Kardiea nuo pirmadienio iki penk 
tediemo 8:30-vaL vakaro, 

visos laidęs Iš WCEV stoties.
\ banga 14S0 AM.

3L Petersburg. FUu 11.30 vai. p.p. 
ii WTI3 stolen, 1110 AM banga-

2646 W. 71št Street

Chicago, Illinois 60629 
Tekt 778-5374

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

tel 226-1344

SUSIRINKIMU

SKAITYTOJŲ BaLSAI

Dėl maldų už Lenkiją
Kovo 16 d. Draugo laidoje prioni* įtaigoja ateityje 

vengti lankų draugystės 
melHis UŽ juos.

Kuprionio mintys 
siremia į Kristaus 
“Kas tave užgauna 
skruostą, tam atsuk 
kas atima iš tavęs
tam negink ir apatinio’’. Tik 
bėda, kad lenkai, išvertę krikš 
čionybę į. “Polska wiera”, ..

PERDIDELĮ SVORI 
REIKTŲ NUMESTI

Asmenys, kurie perdaug sve
ria, paprastai išeikvoja daugiau 
energijos vaikščiodami, stovėda
mi, kvėpuodami ir net miegoda-j sąjungo, lietuviams jį atnešė 
mi, negu liesesnį žmonės. Dėl to 
pas nutukusius dažniau pasireiš
kia aukštas kraujo spaudimas, 
jų širdis greičiau plaka, o kvėpa
vimas būna sunkesnis.

Tokias išvadas padarė Wiscon- 
j sin universiteto medicinos tyri- 
i nėtojąi.

Netgi atliekant eilinį darbą, 
nutukusieji turi labiau įsitemp- 

. ti. Tai yra dar vienas paskatini
mas sumažinti ekstra svori.

Jonas Kuprionis, liesdamas 
lietuvių.—lenkė santykių prob
lemą, pastebi, kad laikais, ka
da buvo sudaryta su lenkais

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS Paragink skaityti 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS“ 

t , < • z 5 ’ •

• žmogus negali žinoti, kur 
jis turi laimės ieškoti ir ją su
rasti.. Bet daugelis mano, kad 
ji ten, kur jos nėra. (V. Krėvė)

• Viena bėda ne bėda, bet 
kai dvi trys bėdos užpuola, tai 
žmogų suėda.

I

labai daug žalos. Lenkai, pa-- 
naudodaini savo pajėgesnę įta
ką, plėtėsi lietuvių tautos ir 
jos žemių sąskaiton, silpnin.i 
darni ir žlugdydami lietuvius.; 
Visi didieji miestai ir daugelis] 
mažesnių buvo nutautinti. Vi
si dvarai, valdžiusieji 40% 
Lietuvos žemės, kartu su dau
geliu klebonijų buvo lenkini
mo tvirtovės. (Kad toje lenkiš
koje įtakoje lietuviai nešė sun
kią baudžiavą, Kuprionis ne
užsiminė). Jis tik tą, arti tri-

- M • 1 • .

bendrovės samdymą atstovauti 
.ietuvius valdžios įstaigose. Ji 
priminė, kad Vyčiai' įteiks antrą 
aukso kardą Lietuvos vyriaų- 

ne- svbei. c
irj Al. Zakarka pranešė apie pa- 

j rapijos rengiamą lapkričio 21-22 
at_į dienomis festivalį ir prašė ja

me dalyvauti.
K.P. seniorų vyčių vardu kvie- 

ir kitą o Į t ė visus vyčius dalyvauti Kūčio- 
a'psiaustą, | se gruodžio 20 d. Vyčių salėje.

Priimti 3 nauji nariai.
Dar kalbėjo kun. J. Savuky- 

ją nas ir kun. V. Mykolaitis. Pas- 
nori naudoti kaip vienos kryp- tarasis papasakcfjo apie įsistei- 
ties gatvę, ją keliaudami palai- gusias lietuvių parapijas ir jų 
mon. Todėl mums ir reikia praretėjimą. Prisimenu, kartą 
melsti Visagalį Dievą prašant} kun. Pugevičius pranešė, kad

labai 
mokymą: | 
per vieną 5

lenkų protą apšviesti, kad jie 
pajėgtų suprasti neteisybės 
skirtumą.

A. Dagys

jų šimtų metų trukusių, lietuj YyČHI 811811111^31 
vių tautos nelaimę pridengei ’ J 
“Encyclopedia Britanica” pa-

I 
Spalio .19. d. seniorai 6 vai. 

čių lenkų pripildytais lapais,! rinkosi į Vyčių salę pasitarimui, 
kurie liudija aną laikotarpį bu-į kaip pasirengti Kūčioms. Kū-l 
vus šviesiausiu lenkų istprijo- j čioms atšvęsti pasirinkta gruo- 
je. Ir tos “šviesos” įtakoje Ku-j džio 20 d. Vvčių salėje. Pernai 

labai gerai buvo pasirengta ir 
puikiai pasisekė. Dalyvavo per

i

Prisimenu, kartą

buvo 123, o dabar belikę tik 70. 
Su giliu gailesčiu prisimename, 
praradę šv. Kryžiaus bažnyčią 
ir milijoninį turtą.

Susirinkimas baigėsi 9 vai. 
Maldą sukalbėjo kun. J. Savu
kynas. Buvome pavaišinti kavu
te ir skaniais pyragaičiais?':

K. Paulius

Piliečių klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašaipos klubo poatostoginis

Uoliam ilgamečiam Amerikos Lietuvių Tarybos 

valdybos nariui

a.a. JUOZUI SKORUBSKUI

mirus,
raiškiame nuoširdžią užuojautą brangaus velionio žmo
nai Birutei, jo dukteriai Rimai bei žentui Algiui Tamo
šiūnams, drauge budėdami, netekus bendradarbio, kuris 
tiek daug ir tiek rūpestingai dirbo' dėl Lietuvos.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

Uoliai patriotei, rūpestingai ALTui • talkinusiai 

Lietuves laisvinimo darbuose

a.a. EVAI M. MIGONYTEI

nuoširdžiai užjaučiame jos seseris Anne E. .lohnsna, 
Margaret M. Migonytę ir brolį Joną A-. -Migoaį drauge 
su jais ^»ūdįd*mi,- netekus brangios sesers ir įtakingos 
veikėjo®. . ' ’

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

100 asmenų, geras maistas. Šį-! SUJ:r nk-.nias įvyk rug~ėio 13 d.
met kviečiami visi Chicagoš ir 
apylinkių vyčiai su šeimomis.

Pirm. V. Brazas po sunkies 
operacijos gydosi namuose. Lin
kime sveikti, stiprėti.

Spalio 20 d. Marquette Parke 
salėje įvyko 112 kuopos susi- 

l rinkimas. Pirm. P. Binkis 8 vsl. 
•pradėjo susirinkimą. Dvasios 
vadas kan. V. Zakarauskas su- 

* kalbėjo maldą Į šv. Kazimierą 
’■ Pirm. P. Binkis paminėjo visus 

išrinktus Į valdybą praeitame 
susirinkime ir prašė praneš Ii iš 
savo veiklos. Kiekvienas valdy
bos narys pasisakė. P. Binkis ir 
Ir. Šankus dalyvavo ALTo šuva 
žiavime ir padarė, trumpus pra
nešimus. Taipgi dalyvavusi ir 
spaudos reporterė E. Pakalniš
kienė. Vyčių S-gos centro val
dybos^ vardu perskaitė Loretos 
Stukas nepaprastai gražų svei
kinimą. Lietuvos Vyčiai vieni iš 
ALTo steigėjų ir besąlyginiai 
ramia mūsų vyriausias institu
cijas, griežtai pasisako prieš

Anelės sa ėje, InOrl S. Talin an 
Ave. Puin. Paul Masilionis ati- 

| darė susirinkimą ir sveikino vi
sus nepatingėjusius atsilankyti. 
Nutarimų raštininkės perskai
tytas protokolas ir kitų valdy
bos narių pranešimai buvo pri
imti be papildymų bei pataisų.

BALFui paaukota $25, nors 
į jis apie vajų klubo ir nepainfor- 

mavo.

Klubo narys Matt Povilaitis 
buvo sunkiai sunegalavęs ir pa
teko i Šv. Kryžiaus ligoninę. Po 
padarytos operacijos pradėjo 
sveikti ir jau grįžo namo.

Narė Delia Ketvirtis gulėjo 
Central Community ligoninėje, 
bet dabar jau namuose. Ligo
niams palinkėta greit pasveikti.

Po susirinkimo buvo kavutė 
ir’draugiški pasikalbėjimai.

Sekantis klubo susirinkimas 
* įvyks lapkričio 8 d. toje pačioje 
salėje, šis susirinkimas bus me
tinis, lodei jame teks apsvars
tyti daug svaibiu reikalu.

Rožė Didžgalvis, koresp.

Ui DUMI A ŪSU LAIDOJIMO IŠTAIGAmSMAfWA

Mj«5-O7

4M!U

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

t

AMSULANSC 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

I

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ),

2424 WEST 69th STREET KEpublic 7-1211
11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hilu, 11L >74-4411

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 1741

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės automobiliams pastatyti

♦į

TeL YArdj 7-1111

JUOZUI SKORUBSKUI

TeL: Y Ar d* 7-1138 - U3E

PRANAS ir MARIJA ŠVEIKAUSKAI 91
— Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, Octolier 23, 1981

Į

mirus, 
jo žmc'rmi Birutei, dukrai Rimai ir artimiesiems 

reiškiame širdingą Užuojautą ■'

JJ54 So. HALSTED STREET

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aven Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeUt 1-3571

3319 So. LITUANICA AVĖ.



3 butai ir.

Skambinti tel. 436-7878

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai

Penktadienis
Sekmadienis

klau

LIUCIJA

52.00

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

12:00
9:00

4:00
7:00

9:00
9:30

9:00 
10:00 
3:30 
6:30

1:00
2:00

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.

Paskaita.
Norintiems Disney World

Registracija Holiday Inn, 
Susipažinimo vakaras 
($3.50).

Paskaita.
Laisvalaikis.
Bendras susirinkimas.
Kokteiliai Lietuvių klube 
Banketas ir šokiai Lietu
vių klube ($15).

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, 
WELLS peržiūrėta, 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj*.

Siuntiniai į Lietuvą J 
ir kitus kraštušT

P. NEDAS, 4059 Archer-AYtnu*, 

Chicago, III. 60632. Tok YA7-59M

« Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

CHICAGO, ILLINOIS 60601

Phone t Ylr^nla 7.7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

teisėjo Alphonse
Sūduvos’’

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

see us fo? 

financing 

AT OUR 10W RATS

Nemel, Žemi — PtnlerlmM 
UAL MSTAT1 F O lt lALf

Advokatas
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: nuo 9 nL ryU 
iki 6 vai vak. SeStadienl nua

9 vai. ryto iki 12 vaL d. -
Ir pagal aumtarima.

TU. 776-5162 arba 776-510
1649 Wert 63rd Street

Chieaco, LU- 40621 į

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI ......

Turiu Chicagos miesto UIcHru^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, ėraitį 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Galite trelptii Ir tiertal { SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Mrr Yer*. M. Y. 10001 

M7 W. *» *». 
TeL (111) M9-8S18

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 
krautuvė. Parduotas.

KEISTAS DOLERIS
Tikrai keista, kada reikia 

kam norg paaukoti dolerį; jis 
tada atrodo toks didelis. Bei 
kada nueini į krautuv’, ką 
nors nusipirkwti, tai j's Pas’’ 
daro mažas.

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. EL 60629.- •

— Frank 
Wisconsin, 
prenumerata m e 
f* 15 auką. N uosi

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVL 

TeL 523-8775

Lietuviškos Mišios.
Pietūs Lietuvių klube 
Dailininkų paroda.
Futbolo rungtynės.

Felicija Povickaitė- Bortkevi- 
čienė gimė Linkaučių kaime 
Panevėžio apskrityje 1873 m. 
rugsėjo 1 d. ir mirė Kaune, ant
rajam bolševikų antplūdžiui įsi-

SUSIVIEN1JIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuvio tratemalinė or- 

Unk-aclja, lietuviams ištikLnal tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA atlieka kultūriniu* darbui, gelbsti tr kitiems, kurie root 
darbus dirba.

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

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE <y?fį

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 . ' '

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

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTY S 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. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

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

dedant Si persiuntimo išlaidoms.

BUTŲ NUOMAVIMAS
a NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

♦ NOTARIATAS • VERTIMAI. , j£gĮ,
FISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA TO Aj

Coapouaded 
Quarterl

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

Išnuomojami butai
1 arba 2 Miegami 

2000 North — 3200 West 
Gerai užlaikytas, puikus 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.

— Aleksandra šidiauski?n? y. 
Chicagos, su dukra lankėsi Nau 
jienose ir pratęsė pr.nuinera4; 
metams. Neseniai ji sulaukė 9 
metų. Dėkui už naudingus pa 
kalbius. Linkime jai sulaukt 
šimtmečio.

8IA —išnokėte daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONUS dolerlt 
tpdraudu savo nariam*.

Dėkui Jonui Rėklaičiui i 
prrnumt 
auka.

— Dr. J. Kaškelis iš St 
tei’sburg, Fla., buvo s'aig 
sirgęs. Dabar sveiksta ir vė 
sisakė Naujienas. Dėkui.

Jeigu dar Sūrite kokių 
simų ar pasūįlymų, rašykite:

Alena Bobelytė
4925 60th Avenue South 
St. Petersburg, FL 33715 
Telef. (813) 867-1650

— Lietuvos generalinė kon 
Šulė p. Juzė Dnužvardienė su
tiko’ dalvvauti ir tarti žod 
LEVS “Ramovė” Čikagos sky

Inudžia pigiausiomis kainomis. S7 A naiežko pelno, na
rna patarnauja tik savišalpos p<£rmdu.

Xiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugo ffl> 
Susivienijime apsidrausti iki S10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiai® 
lukitcjo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai,

<LA — valkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: uf 
11,000 apdraudo* rūmą temoka tik $3.00 metam*.

* * -i-*’
SLA — kuopų vyra vi*o*e lietuvių kolonijose, kreipkite

1 (vivo apylinkės SLA kuopų veikėju* jie Jvmi 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

— Prezidentas Smetona* fil
mas bus rodomas CJiicįgoje, 
Lietuvių Tautinių Namų gylėje, Į 
6422 S. Kedzie Avė., sekmadienį» 
(X.25) 4:30 vai. popiet ir penk- } 
tad’enį (X.30) 7:30 vai. vakaro.’ 
Kviečiami visi. Įėjimas $3 asine-{ 
niui. Kviečia ALTS Chicagos 
skyriaus valdyba. (P**-)

— T. L., iš Floridos, prisiuntė! — Antano Tvero parduotuvė-
nauja skaitytoją. Tai Mike Ka-' je, 2616 Lithuanian Plaza Ct.,! 
raįtis iš St. Petersburg Beach, j laikrodžiai parduodami su 2«5% 
Fla. Nuoširdi padėka. ! nuolaida. Parduotuvė atidara

.v, . . . . . . . . * ketvirt., penkt. ir šešt. nuo 10 i
— Cikagiskiai leis. Algirdas :n i v aki 3 vai. Tel. 737-1941. Pr.)Budreckas su žmona Irena, 

atostogaudami Floridoje^ svei
kindami visus mielus “Nau
jienų” skaitytojus, teigia, kad 
jie maudosi Atlante, vanduo 
šiltas, oras 86 laipsn., ten žydi 
orleandros.

ir Deep Sea Fishing (dau 
giau kaip 26 negali7 daiy 

vauti. Pirmieji 14 bus pri
imti iš ryto ir 14 popiet.

> Paskaita.
LUAU — Holiday Inn 
($10).

šeštadienis

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sayvegularfyl

:. > .Mtey hiW* ;
’ ■ INCOME TAX SERVICR & 

415? S. AUpl«KxxL T«l. 254-7458 
T«lp pit daromi vertimai, ^imlnlv 
ttkviotimat, pildomi pilietybė! pro- 

tymai Ir kitokį blarkaL -

Savaitgalio darbotvarkė 
Ketvirtadienis

222 WEST CERMAK ROAD
Fkm Kazan Avsxu, PrttLitut

BOTOS* Xon.Tue.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

— Povilas Masilionls Jankė 
Xanjieno.se, pratęsė pr:numera 
ta metams ir pridėjo $5 aukų 
P. Masilionis pirmininkauja Ža
garės klubui jau 22 metus ii 
^aip pat yra Amerikos Li -tuvir 
Piliečių Pašalpos klubo pirmi
ninkas.

suvažiavimas
Floridoje

Petersburg, Floridos, Lie-j 
Studentų Sąjunga kviečia į 
studentus dalyvauti šuva-!

7 iri

KwnaL Ž>m4 — P«rd«vimul 
UAL ESTATK FOR. SALI

Zipoiis, Aeerrt
J20e/, W. 95th U "ą“
Iverp. Fork, 111. 
40641, . 424-U54

bes negalėjau suderinti su gyve
nama vieta ir spėliojau, kad tai 
gal buvo todėl, kad ji daug rak- ' 
tų su savimi nešiodavo ir visuo- | 
met žinojo, kaip į Varpo spaus - 
tuvę įeiti

Bene pirmas atmintyje likęs 
fragmentas apie Feliciją Bort-4 
kevičienę yra laukiant jos apsi
lankymo Kačerginėje, kurioje 
mūsų šeima praleido 1935 metų 
vasarą ūkininko Lenkausko nau- ; 
jame vasariniame namelyje. 
Kam ji mus lankė, koks reika
las vertė ją tėvą matyti, neži
nau, nes suaugusių pokalbių te
mos man mažai rūpėjo.

5 Anuomet, kai Lietuvos Žinio
se cencūros žymės dar būdavo 
matomos (paskiau valdžia išgu- 
drė’o ir ištrintų vietų laikrašty
je neleisdavo palikti), girdėjau 
tėvus kalbant, kad Felicija Bort 
kevičienė yra nubausta pabau
da ir kalėjimu. Atmenu piktini- 
mąsi ir nuostabą šeimoje, kad to 
kio amžiaus ir tiek nusipelniusi 
moteriškė yra taip beatodairiš
kai baudžiama. O jeigu kalėjime 

Į esančiai kas nors atsitiktų? Ar 
. ji kalėjime sėdėjo, ar jos vieto- 
; je bausmę kas kitas atliko (gal I 
Jonas Kardelis), nežinau, bet su
judimas tęsėsi gal porą savaičių.

Nemažesnis sujudimas buvo 
pergyventas bolševikmečio pra- i 
džioje. Tiek metų kukliame na- 
meluyje išgyvenusi, Felicija Bort 

j kevičienė buvo iš jo išmesta ir 
priversta kraustytis. Nepadėjo 
į Joną Sinkų, nepriklausomybės 

j metais dirbusį Lietuvos Žiniose, 
j Michasę Meškauskienę ir kitus 
i žinomus komunistinius ponus. | 
Felicija Bortkevičienė buvo ir 
kraustyta į Varpo bendrovės 
kiemą, o paskiau apsigyveno pas 

’ mus. Padėjau jai tuomet daiktus 
j kraustyti. Dali daiktų sudėjome! 
Į į kambarėlį antrame aukšte virš j 
j virtuvės, o visa kita — į mūsų] 
’ rūsį. Sunkias dėžes kraustant į 
į (man tuomet jau buvo trylikti Į 
{metai), Felicija Bortkevičienė 
į sakalo akimis sekė tvarka ir tur- 
j būs nepraleido nė vieno nerū
pestingo judesio. Besidarbuoda
mas buvau pertrauktas jos žo- 

Jūs esate darbštus”. Ma-

kinta, nes paskui ji manęs neti 
krino.

(Bus daugiau)

Kool-Aid...On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MX

Ere m nt, 
Naujienų 
r pridėjo.- — Reg. Lietuviu Bendruome

nės Cicero apylinkės RUDENS 
BALIUS įvyks š.m. spalio mėn. 
21 dieną 7 vai. vak. šv. Antano 
parapijos salėje, 1500 So. 49th 
(it., Cicero, Iii. Programą pildo 
solistė Prudencija Bičkienė. 
Daug įvairumų ir skani vaka
ronė. Gros Gintaro orkestras. 
E.lietai gaunami prie įėjimo. 
Auka 12 dul. Teirautis telefonu 
803-5135 arba 656-2550./v2tlalo- 
nėkite apsilankyti. Valdyba

— ŠĮ sekmadienį, spalio 25 d.,' St. 
2 vai. popiet Čiurlionio Galeri- tuvių 
joje, Ine., -1038 Archer Avenue, visus 
uždarant dail. A. Cooper-Skupo žiavime laipkričio mėn. 26, 
ir Jack Antman parodą, bus ro-. 28 dienomis, 
domes esamos parodos ir buvu-1 
siu dailės parodų dail. Jono Tri-! 
čio paruoštos skaidrės. Publika Į 
kviečiama atsilankyti, tuo pačiu' 
pamatyti ir gerą parodą. J

Rengėjai

“LIETUVIŲ DIENOS” " 1 
4 

“Lietuvių Dienų” žurnalas,:l. 
skirtas spalio mėnesiui, jau iš-, 
siuntinėtas skaitytojams, ben
dradarbiams ir platintojams.

Šis “Lietuvių Dienų” nume
ris skiriamas poetei Kotrynai 
Grigaitytei ir jos poezijai. A. 
Gustaitis, pasikalbėjimo for
ma duoda nemažai žinių iš 
poetės vaikvst>’-s. kūrybos ir 
vėlesnio gyvenmo Amerikoje. 
Straipsnis gausiai iliustruotas 
nuotraukomis, baigiamas še
šiais poetės eilėraščiais.

“Kur nuga ir gręsta kūrybi
nis jaunimas” straipsnyje mi
nimas “Ateities” žurnalas” 
švenčiąs 70-meti; pirmieji ir 
vėliausieji žurnalo bendradar
biai, žurnalo Įkūrimas.

V. Pauža trumpai perželgia 
muziko St. Sližio muzikinį 
kelią. Pora puslapių skirta 
Floridos lietuviams: Palm 
Beach ir Sunny Hills. Trum
pai paminėta ir Lenkijos lie
tuvių sąskridis prie Dariaus _ 
Girėno paminklo.

šiame numeryje baigiasi A. 
Šalčiuvienės - Gustaitvtės “Ku
nigo belaukianf’.Dvi nuotrau
kos naujos dailininkės A. Sa
balytės paveikslų. Anglų kal
bos skyriuje: trumpai apie A. 
Grigaitytę, M. M. Kampelman 
“Teisė atsakyti”,Madrido kon
ferencija, E. Jasiūno —gen. A. 
Gustaitis Vytauto 550- metu ? *■ 
jubiliejaus minėjimas Trakuo
se, J.Sasnauskas—jaunas idea
listas, A. Bernoto — Lietuves 
filiateli ja.

riaus 30 lies ųietų veiklos su
kaktuviniame paminėjime, ku
ris bus atžymėtas š.m. spalio 
mėn. 31 d. 7 va!, vak. akademi
ne dalimi ir banketu šaulių na- 

lapkričio mėn. 1 dieną 
10 vai. ryto — pamaldomis Tė
vų Jėzuitų koplyčioje ir ap ng> 
mis prie Lietuvos Laisvės Kovų 
paminklo. Kviečiami visi daly
vauti.

ATSIMINIMŲ FRAGMENTAI APIE 
FELICIJĄ BORTKEVICIENĘ .

liejus, 1945 m. spalio 21 d., su
laukusi 72 metų amžiaus. -

Laikas, gyvenimo sąlygos ir 
nuolatiniai rūpesčiai savimi bei 
kasdienybe blukina net šviesiau
sių žmonių atminimą. Felicijos 
Bortkevičienės atminimui iki šiol 
nesuspėta atspausdinti net dr. 
Balio Matulionio paruostos mo
nografijos. Už dviejų metų sueis 
110-oji sukaktis nuo Felicijos 
Bortkevičienės gimimo, už ketu
rių — 40-oji mirties sukaktis.

Tikiuosi, kad čia paduodami 
trumpi mano susitikimų su Fe
licija Bortkevičiene fragmentai 
paskatins šią kilnią lietuvę arti
miausiu laiku kuo geriausiai pri
siminti bei pagerbti’.

Paprasta, daugiausia pilkom džių 
ir neryškių spalvų suknelėm dė- • tyt, mano darbu ji buvo paten- 
vinti, žemo ūgio, neįspūdinga se
nutė buvo mano tėvų ir kitų 
žmonių ypatingai gerbiama. Ji 
gyveno Kaune, Mickevičiaus 
gatvės mažame^ namelyje, kuris 
stovėjo užpakalyje Varpo ben
drovės pastato. Namelis buvo 
savotiškai įdonĮus savo senoviš
kumu, tarsi jo.apstatymas ir jo 
gyventoja būtų iš to paties riti
nio kirpti, šio namelio gyvento
jai reiškiama pagarba anuomet 
man buvp mažai suprantama. 
Dešimties metu būdamas, pagar-

INSURED

HOMEOWNERS POLICY

State fire and Casual*

Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmon Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717
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Laikrodžiai Ir brangenybta
Pardavimu ir Taisymu 
2646 Wost 8^th ŠtrMt : ■; 
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