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LIETUVIS ATSISAKO DUOTI SOVIE
TINIO KARIO PRIESAIKA

LKB Kronika (Nr. 54) pra- nuolį į Kzyl-Ordos mieslo ligo- 
neša, kad š.m. gegužės 25 d. Ja- ninę.
ny Kurganp (Kazachijęs SSR) 
leipalingietis Robertos Grigas 
a'sisakė duoti sovietinio kario 
priesaiką, kaip prieš araujančią 
jo - religiniąiųs kataliko ir pat
riotiniams lietuvio įsi tikini
mams. Grigas tą pačią dieną 
buvo išsiųstas ^brigados štabą 
Čiurkente; į kur jį grasino per
duoti KGB. teismui, uždarė į 
“gauptvaehtoš” kamerą su teis
mo. lauki arčiais kareiviais - kri-J 
minalistaiš, ir kumščiais mėgino 
“prrauk^ęf?*/Atšokėjus parą,j jį 
išvežė įlDžicaką, kur, drauge su 
irgi priteaikos; atsisakiusiu bap
tistu Oskaru Gumanu (Vokięčiir 
iš Šiaulių raįcmp) buvo perse- 
klojamas ir terorizuojamas.

Grigą?sugri^inus į Čiurkentą, 
pulkininkas Chutijev jį išvadiną 
Ufašistu;'kurį reikia likviduoti”. 
Kitas pulkininkas reikalavo Gri-. 
jgą uždaryti Jį {fHčĮuatrinę ligo
ninę ar jurkiujaus kasyklas; kur

LENKŲ MĖNRAŠTIS 
APIE LIETUVĄ

Romoj leidžiamas lenkų mėn- 
rastis Polska w ęuropie 15)82 m. Į 
gegužės mėn. numeryje išspaus- rdino JAV Valstybės departa
mento Europos reikalų direkto
riaus Charles H. Thomas 1981 
metų gruodžio 14 d. a tsakymą I 
ViLIKo pirmininkui dr. K. Bo
beliui apje Madrido konferenci
jos eigą.-kad JAV-ė$ nepripažįs
ta Lietuvos įjungimo į Sovietų. 
Sąjungą. Tąip pat išspausdintas 
Prancūzijos užsienio reikalų mi- 
nisterio pareiškimas,: kad Pran- 
.cūziją nepripažįsta Pabaltijo 
‘aneksijos. (Elta)

iŽ<fr

Minesotos keliai jr kukai užversti sniego

REAGANAS SUTIKO SKUBOS KELIU 
SVARSTYTI GEMAJELIO PRAŠYMĄ 
PREMJERAS BEGINĄS SU TIKO LEISTI PALESTINIEČIAI 

AUTONOMIŠKAI TVARKYTI SAVIVALDYBES

Tą pat^dierią jaonuolį išvėfcfe j

- v . y-- • ■ ■

v — Vak. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl pareiškė, .kad jis 
priverstas sutikti sų Sovietų du
jotiekio pra vedi m u, bet jis pir
ma nori patirti, ar vergai never
čianti dujotiekį tiesK.

Lapkričio 7 dieną Turkijoje vyks 
konstitucijos referendumas

JEI KONSTITUCIJA BUS PATVIRTINTA.|tAI GENEROLAS
KENAN EVREN TAPS PREZIDENT

ANKARA^ Turkija- — Kariiį 
koji turkų vyriausybė paruošė 
kraštui naują konstituciją, ad-

7 METAMS 
___

Badamą, Įkrir jis beverk tris mė-1 Daugelis dvasiškiu traukia kraštui naują konstituciją, ad- 
-savo santaupas iš Vatikano ban- j yąkstų specialistų padedama, ir 
ko ,nes .buvo paskolinta stambi] lapkričio 7 dieną leis piliečiams 
suma Ap^rpsiano bankui, kurio nuspręsti priimti naują kons-!

nesiūs s^kareiviais dirba plytų 
fabrike.Tr Aii a jf mušė ir spardė’ 
(kasdien/"Vidutiniškai 40 smū
giu), buypępaūžfąš j o šonkaulis, 
bet j lig$^ę’:Jo yežtknesisku-; 
bino. TadartJ^^SiuvėŽęJį 
Ordoj kur jj. sun
kiai serg^51|GsadĮrriavitirti U,. iiž-,

.Po k^^^afcijimo/dienu'.Gri
gą išveįjėįpHėš dvi kuopąs,’ ru;. 
siškais kėikynais' išdergė jo mo
tiną beCfėva," .pagrasino šusidb-; 
roti su‘^ giminėmis, o- ant Pa
baltijo ,/nuįaeątf,; 5-ių kilotbnų 
brandudlinę bombą. Grigas vis-, 
tiek atsisakė, priimti priesaiką. 
Pagaliau/; medikams,. batalione 
užtikusiems viduriu šiltinės epi
demiją, ‘pavyko perkelti- jau- 'šaltas.

pirmininkasTxmdonepiisikorc.

KALENDORĖLIS

Spalio 21: Uršulė, Kantautas} 
Gilanda, - -Turedtiš, Mintagaįlė, 
Juntautaš.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 6:01.
Oras debesuotas, vėjuotas,
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Libano prezidentas nori 20,000 Amerikos, Prancūzijos 
ir Italijos karių, kad Beirute ir visame krašte 

būtų užtikrinta taika.
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STREIKUOJA TIKTAI 
NOVA HUTĄ DIRBTUVĖ

KROKI VA, Lenkija. — Tro

WASHINGTON, D.(L Li- nėjo, kad Amerikos, prancūzų
; Lano prezidentas Baltuose Rū- ir italų karių skaičius iš dabar 
muose gana ilgai kalbėjosi su ; ten esamų 3,500, turėtų būti pa- 

Į prezidentu Reaganu įvairiais Li- didintas iki 20,000. Dabartiniu 
metu ten yra liktai 1,200 JAV 
marinu.

JFzRUZALĖ. — Izraelio par
lamentas dvi dienas svarstė 
premjero Bogino nutarimą at
šaukti Izraelio karo jėgas iš Li
bano. Izraelio gynybes ministe- 
ris šaronas labai nepatenkintas 
Libano prezidento Gemajel pa
reiškimu Jungtinių Tautų Sau
gumo tarybai. Izraelis padėjo 
falangistams pietų Libane, jis 
padeda ir dabar, o prez. Genia- 
jelis tvirtina, kad Izraelio gink
luotos pajėgos sudaro taikai pa
vojų. Opozicija labai aštriai kri
tikavo Beginą ir gcn. šaroną, 
bet neturėjo laiko ginčams.

B:ginas pareiškė, kad vyriau- 
sybė sutinka duoti palestini e-, 
čiams teisę autonomiškai savo 
reikalus tvarkyti dešiniajame 
Jordano upės krante ir'Gazoj e, 
bet tai nereiškia, kad palesti
niečiai turės teisę organizuoti 
karo jėgas prieš Izraelį. Jis pa
reiškė, kad Izraelio karo jėgos 

i nesitrauks iš Jordanijos žemių 
ir iš rytų Jeruzalės. Nesitrauks 
ir izrielilai, ten pasistačiusieji 
savo namus ir ūkius.

j bano nepriklausomybės reika- 
į lais. Gemajelis trumpai prezi- 
• deniui Reaganui pakartojo Li-' 
Į bsno norą galimai greičiau at
kaukti Izraęlio, Sirijos ir pales- 
Hini.-ėių karo jėgas.

Prez. Gemajel tuojau paprašė 
; prezidentą Reaganą pasiųsti 
’ daugiau Amerikos karių taikai 
I palaikyti Libane. Libano kariuo- 
; menė silpna ir negausi. Kariai 
I reikalingi pasieniui saugoti, kad 
nepradėtų vežtis į Libaną pales
tiniečiai ir kitos ginkluotos gru
pės. Libane yra vietų, kur pa
lestiniečiai dar tebeveda kovą 

ku Libano krikščionimis. Yra 
'Vielų, kur tebekariauja* Libano 
musulmonai su falangistais. Da
bar juos skiria Izraelio bariai- 
Šiems išėj us, bus reikalingi 
amenlaecisl?'

Izraelio rr Sirijos karo jėgos 
pasitrauks iš Libano tuo pačiu 
metu, kai pasirašys sutartį su 
Libano vyriausybe. Palestinie
čiai pasitrauks vėliau;' kada 
jRuns bus patogiausia.

Izraelitai nenori jokių tarpiau 
tinių ginkluotų jėgų pietų Li
bane. En bus tiktai Libano ka- 

uTo jėgostBel prez. Gemajelis aiš 
. ^kiai nurodė, kad šiandien Liba 

fizi no -kariuomenė nepajėgs saugot 
, visu valslvbės sienų. Galima 
l manyti, kad į Libaną veršis jaar 
tizanai, norį pakenkti Izraeliui. 
Libaniečiai bandys pastoti kelią 
bandantiems įsibrauti. Libanu 
dabartiniu metu reikalingos gc 
resnės Amerikos karo jėgos, kad 
padėtų apsaugoti išlaisvintą-Li 
bana. Libano vvriausvl>ė žino 4. ,
kad am i rakiečiai, atlikę savo 

; pareigas, pasitrauks. Pasitrauks 
prancūzai ir italai

Prez. Gemajel aiškiai pasakė, 
kad jis ir Libano vyriausybė 
nori, kad Amerikos karo jėgos 
pasiliktų. Libane* net ir po to, kai 
Izraelio ir Sirijos karo jėgos iš 
vyks iš Libano teritorijos.

Prezidentas Reaganas padėko
jo piez. Gemajeliui už (ai, kad 
pasitiki Amerikos karo jėgomis, 
ir pareiškė, kad jis skubos keliu 
bandys spręsti galimai greičiau 
šį klausimą.

Prez* R aganas nieko nepasa
kė apie karių skaičiaus padau
ginimą. Ix?t prez. Gemajel paim

FIZIKAS WILSON GAVO 
NOBELIO PREMIJĄ

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
j Antradienį Cornell universiteto 
i fizikas Kennetb E. Wilson gavo 
i-Nobeliu premiją, už jo teoriją 
• apie pakaitas medžiagoje. Britų 
chemikas Arthur Klug gavo 
premiją už naujoves, kurios 
gali padėti kovoti vėžio ligą.

Prof. Wilson paruošė teorija, 
kurią mokslininkai naudos tali- 

{ mesniems tyrinėjimams. Jis-sa
vo teorijos pagrindan paėmė 

•virti pradedantį vandenį. Jis nu-

L 
i

j či-atlienį lurėjb streikuoti Danei-j
i go, Varšuvos! ir Krokuvos plie- L 

T . , v v. no dirbtuvės] bet streikavo tik-JJeigu dauguma krašto gyven- , 1 . . . J.tai Krokuvos priemiesčio Nova? 
JJula 3,000 darbininkų.

i _ .

tituciją ar jos nepriimti.

toj ų pasisakys už konstituciją, 
tai generolas Kcnan Evren taps 
prezidentu 7 metams. Po septy-'Į Buvo laidojamas lenkų poli- rodė, kad ir kitos medžiagos, 
nerių metų, krašto gyventojai cijos nušautas 20 metų vyras. į įkaitintos ar pradedamos šaltų
rinks naują prezidentą. t Dancigo darbininkai buvo priža-

Kariskiai gerokai apramino dėję streikuoti, liet vėliau jie 
kraštą. Pirmon eilėn sustabdė nutarė ateiti į dirbtuvę ir ne
šmenių žudynes, sukišo į kalė- įdirbti. Į ,
jimus didoką skaičių teroristų 
ir pradėjo teismą. Svarbiausią, 
atėmė ginklus iš žmonių. Suruo
šė tris dideles bylas suimtie
siems teisti.

ka-

per-

Nuvertė valdžią 
prieš du metu

Turkų kiriuomenės vadovybė 
1980 metais spalio mėnesį pada
rė perversmą, suėmė vyriausy
bės narius ir išvežė į stovyklą, 
paskelbė nuostatus ginklams 
atiduoti gubernatoriams, polici
jai ar naujai psskirtiems 
riuomenės komendantams.

Turkijon pradėjo veržtis 
tai, meldėsi ir organizavo
versmus. Didžioji turkų švento
vė buvo paversta muziejumi, o 
paskutinė turkų vyriausybė Jei 
do šijitams toje maldykloje 
melstis, sulaužydami konstitu
ciją.

Gen. Kenan Evren buvo štabo 
viršininkas. Jis įspėjo vyriausy
bės žmonės, kad jie laužo Kemal 
Pašos paruostos konstitucijos 
dėsnius ir veda kraštą prie 
chaoso. Konstitucija palikta be
veik ta pati. Tiktai įdėti keli- 
paragrafai, kurie baus vyriausy
bės narius, laužančius konsti^

i- jt *
tuoiją. ;

— Lenkas Tadeuš Soroka iš
gelbėjo nuo nacių mirties du žy
dus. kuriuos antradienį sutiko 
Chicagoje ir priminė sunkius 
laikus.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $438.

turi tam tikras pakaitas.
Profesorius Wilson dirba 

ko darbu jau 30 metų.

NEBEIEŠKO NUSKENDUSIO 
LĖKTUVO KELEIVIŲ

CAPE MAY, N.J. — Laivyno

Nova Hutą darbininkai neat
ėjo į darbą. Policija prie jų ne- 
kimba. Manoma, kad ketvirta
dienį ir ,Nova Hutą darbininkai vadovybė nutraukė pastangas 
pradės dirbą. Dabar ^žmonės 
abejoja, ar lapkričio 10 dieną 

streikuos.

Už pssi’ikėjinią Bogino kabi
netui buvo paduoti 56 balsaiso 
prieš pasisakė 50. Beginąs butų 
buvęs patenkintas, jeigu būtų 
gavęs nors vieno balso daugumą.

jie

NENORI SANTYKIŲ
SU MASKVA

ieškoti Kolumbijos karo lėktuvu 
atskirdusių iki New Jersey pa
kraščių ir nukritusių į jūrą vi
sai netoli plaukianičo laivo.

Visa nelaimė įvyko dėl nepa
prastai didelės audros ir siau-1 
čiančios jūros. Lėktuvas buvo 
priverstas nutūpti, nes jis visai 
nebeturėjo benzino. Kai lėktu
vas pasiekė vandenį, keleivinis

JERUZALĖ, Izraelis. — Sovie
tų agentai ir vėl pasifilė Izrae
liui užmegzti diplomatinius san
tykius su Sovietų Sąjunga, bet 
Izraelio vyriausybė nesirengia] laivas jį pastebėjo ir ėmėsi gcl- 
skubėti. j Sėjimo darbų. Dar lėktuvui ne-

' panėrus, vienas keleivis išlipo 
’š lėktuvo ir buvo viršuje, ant 
sparno. Smarki banga kirto ir 
jį nunešė į gylį. Niekas jo dau
giau nematė.

šiomis dienomis Sovietų vai 
džia išvaikė kelias grupes izrae
litų, kurie norėjo gauti išvažia
vimo vizas į Izraelį. Iki šio meto 
Sovietų valdžia išleisdavo gru
pes žydų. Jie išvažiuodavo į 
Austriją. Ten praleidavo kelias 
dienas specialiai paruoštoj sto
vykloj. Iš ten skrisdavo į Izraelį 
ar kurį kitą kraštą.

Izraelis dabar nekreipia di
desnio dėmesio į Sovietų pasiū 
lymą, nes dabartiniu metu Iz-f 
radis turi rūpesčių su Libanu. 
Izraelio kariuomenės vadovybe’ 
organizuoja pasitraukimą iš Li
bano. Nori perduoti savo pozici
jas libaniečiams, bet jie neturi 
karių pozicijoms užimti.

Iš lėktuvo atsiskyrė keturi ke
leiviai, bet ir jie nuskendo. At
skrido JAV lėktuvas gelbėti, 
bet jis negalėjo padėti.

— Policija ieško Treodoro 
Wilsono ir jo žmonos, kurie 

; reikalavo milijono dolerių 
J Tylenol gamintojų.

E.
pą- 1 

iš

— Clevelande nenorėjęs 
gistruotis naujokų komisijri 
Schmucker gavo bausmę 3 me
tus dirbti su atsilikėliais.

R.

— FBI vadovybė pareiškė, 
kad viena Walgreens krautuvė 
Čikagoje nutraukė fotografija 
Theodoro E. Wilsono, kai toje 
pačioje krautuvėje pirko vaistus

viena apnuodyto Tylenolio auka. 
FBI pareiškė, kad ta fotografija 
dar nėra nusikaltimo įrodymas. 
Bus tęsiami tyrinėjimai ir vis
kas bus pranešta teismui.

Gen. Kcnan Evren, būsimas 
Turkijos prezidentas.

KETURIAS DIENAS 
GRIOVĖ PAGMANĄ

NEW DELHI, Indija. — So
vietų karo jėgos sutraukė savo 
tankus, sunkvežimius, malūn
sparnius ir Kabulo artileriją. 
Rusai pradėjo pulti paš’aitėj3 
esantį Pagmaną visais turimais 
ginklais. Pagmanas kelis kartus 
ėjo iš vienų rankų į kitas, kol 
galų gale vyrai buvo priversti 
bėgli į kalnus, praneša diplo
matai.

Vieno užpuolimo melu, Png- 
mano mo'erys ir vaikai pat. ali
ke į Kabulą, esantį tiktai 12 my- 
ių at-turnoje. Moterys pralei- 

Jiuios porą dienų Kabule, grįžo 
i Pagmano laukus vaisių nu
rinkti, kad nenušaltų.

Husai buvo palikę Pagmar.e 
su rusais dirbančių karių grupe;, 
bet kai į micsl !j grįžo grupė ko
votojų, tai kariai nutarė su jais 
išeiti į kalnus Dabar Pagmanas 
ir vėl yra kovotojų rankose.

— Arkivysk. Marcinkus ne
skolino pinigų Ambro ^ano ban
kui. Slambi suma anksčiau bu* 
vo paskolinta Amdrcsiano ban
kui. kol arkivyskupo P. Marcin
kaus dar nebuvo.

Los Angeles mieste suim
tas Johą de Lorean, kuris atvy- 

-ko paimti koka j i no siuntą. Ma
noma, kad tais narkotikais jis 
būtų uždirbęs net 27 milijonui 
dolerių.

fabrike.Tr
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BLOGI PAKITIMAI
MCr ų. ikmerikos lietuvių, keičiasi, taigi ir žmonių nik>ilio- 

v riėba be priekaištų. Me- nės, tik gaila, kad tie paftitHttši 
tiHrts R (kSihitmečiams slenkant. Į nė-a logiški, nėra patėisiftkftil, 
rriūsd pažadai, priesaikos ir net bet net gėdingi. Poli teitai pabė 
tėfynės meilė blunka, ima pir-! geliai, kurių gyvenimo uzdaVi- 
mauii šeimos reikalai ar net as
meninė nauda. IJažnai pasiten
kiname tik gižiais žodžiais.

Prisiminkim kokios baisios 
praradimo nuotaikos kaitino 
mūsų smegenis, peržengiant Vo
kietijos sieną; Kas būtų galėjęs 
surasti nors vieną gražų žodį, 
kufnunistams, rusams ar lietii- 
vtaihš.

Prisiminkime nuolaikas, saVo 
viešus pažadus pokario metais, 
kai gyvenom stovyklose, o rusų 
karininkai ragino grįžti, žadėda
mi nebausti, jeigu vėl grįžtume 
po Stalino saule. Stebėjome kaip 
prievarta grąžinami žudėsi gele
žinkelio stotyse. Kaip labai bu
vom nusiminę, kad vakariečiai, * 
išėugu demokratijoj, nėra pajė- 
gūs; atpažinti klastos.

Detentės laikotarpiu vėl ner- 
vavoinės ir nerimavom, kai ni
šai metų melais pūtė raminan
čias miglas, o patys ginklavosi, 
ir stiprėjo ir vis labiau spaudė i 
pavergtuosius. Tuo tarpu vaka
riniai, basidžiaugdami savo 
prabanga, dėl savo naivumo nu- 
slydd i antraeilių valstybių vietą- 

’ Ihrieš kelis metus Amerika 
pradėjo rodyti atbudimo žynius' 
irt detentės nuodais nusikratyti. 
Prezidentas Reaganas, ar su’ jc’ 
ekonomine politika kas sutinka 
ar ne, Tūli pripažinti, kad jis ga 
idtrnai pabudino Ameriką, nu
traukė detentę, plėšiką ir žmog * 
žudį pavadino tikruoju jo vardh. 
ir rhėgino Ameriką padaryti vėl 
pirmaujančia valstybe pasauly-, 
j e. Sekinės jam!

Su Amerikos lietuviais dažnai^ 
yra visai atbulai. Kada Amerika 
nusikratė detentę ir mūsų veik 
la pasidatė. daug, lengvesnė, ta 
mes, tartum praradę viltį, pasi-' 
klystam^ šmulkmenosc, asmeni 
ne naudą slalome pirmoj vietoj, 
visai užmiršę pareigas savo pa- 
vei’gtai tautai ir Amerikai. Jau 
keliolika metų, kai dalis mūsų 
lietuviškos visuomenės pandro 
giminiuotis su okup. Lietuvon < 
koiriuriistu partijos žitionėihis, 
jų propagandistais at valdiško- 
nlfe įstaigomis.

Nėra abejonės, kad tai kertkią 
musų pastangoms laikyti liėtti^ 
višką reikalą gyvą, liet įžeidžia 
ir Annriką, nes tai prieš Ame * 
ri&cfc interesus. Kartais priverčia 
gerokai nustebti, kaip lengvai 
komunistų glėbin puola mūsų 
taip va<imami iškilieji žmohės^ 
o gal iškiliaisiais jie niekad nė' 
nebuvo.

Dažnas pasakys, kad vi<ką«:

nys ir vienintelis pabėgimo pa- 
;leišiniinąs yra kovoti prieš ko- 
miiBiJhrią, palūžę’ puola atgal į 
konHmhrtų glėbį, nuo kurių sa 
vahoriškai pabėgo.

Žinoma, komunistinei propa
gandai tai labai pasitarnauja, o 
mums daro žalą ir gėdą. Šių me
lu “Gimtojo Krašto” balandžio 
mėn. 1 dienos numeryje su pa- 
sigarilžlžvimu prisimenama dai 
liniuko V. K. Jonyną ir jo žmo
nos darbų paroda Vilniuje 1979 Kubilius, 
metais. Nors tai buvo seniai, bei 
komunistiniai p r o pagandistai 
dar vis negali atsidžiaugti p. V. 
K. Jonyno pareiškimais: ”Tšva-‘ 
žinojom Lietuvėlę skersai ir išil 
gai, sukorėme per tris tūkstan
čius kiluinetių. Graži ta ‘mūsų 
gimtinė šiandien. Visur veržlu
mas, noras padalyti dar dau
giau, dar gražiau”. .

Pagaliau gal ir p. V.K. Jony- 
;ne tiesa. Pirmiau kunigai okup. 
-Lietuvoj buvo užmušami klebo
nijose (kun. L. Mažeika, kun.

- L. Šapoka). L. K- B. Kronika 
'Nr. 51 taip aprašo kun. L.šhpo- 
<os užmušimą; “Tortūros tęsėsi 
kelias valandas — teisėjas tvir
tino, kad buvo suduoti 83 smflJ 
giai. Ekspertizė pripažino: su
laužytas špnkaulfs, try’s degini
mo žaizdos, 50 smūgių į kūną, 
peilio žaizda kakle, sulaužyti 
)-7 kaklo slanksteliai, pasmaug-

; Iš tikrųjų: tai baisi žmogžu
dystė! Su kun. B. Laurihavi- 

‘čiuni buvoK pasielgta kitaip. Jis 
buvo nustumtas po pravažiuo
jančiu . sunkvežimiu. Žinoma, 
čia • darbas jau švaresnis, paly
ginus su .kelių Valandų mūši- 
niu, deginimu ir smaugimu. 
Ar čia yra tas p. V. K. Jonyno 
pastebėtas noraš viską padaryti 
J*.? . dar gražiau”?
< L.K.&. Kronika su p. V. K. Jo

nyno nuomone hehori sutikti. 
Štai ką rašo vėl Kronikos 51 nu
meris*: ^Kiekvieną dieną, kiek
vieną valandą pas puls kas nors 
nnskriaudžiamas. neteisingai ap
kaltinamas, kalu nors neleidžia' 
ma pasinaudoti elementariau
siomis. net .įstatymu garantuoto
mis teisinis, iš ko nors tyčioja
masi, kas nors persekiojamas ir 
bauginamas ir t.L”?

Kitoj vietoj L.KJ1. Kronikos 
Nr. 51 spausdina jaunimo pa- 
f'e!škimą įkbm. partijos pirma- 
ąm sekretoriui, kiuris praside- 
ta žydriais: “Me^. Li tuvos jau
nimas ir trkihtiejų 'atkreipiame 
^arlijus dėmesį į grubius, su jo-

kia morale nesudęriamus tary
binių pareigūnų išpuolius prieš 
tikintį jaųniittą. Tokie veiksmai 
pastaruoju metu ypatingai su- 
aktyvėjo”. Atrodo, kad p. V. K. 
Jonynas, noiš ir tris tūkstančius 
kitomeirų sukoręs, kai ko ne- 
pastebėjo.

Kitas “Gimtojo Krašto” did-. 
vyris, api^šylas š. m. birželio

Santvaras. Pasirodo, kad jis jau ■ 
anksčiau spausdino savo eilėraš 
čius komunistiniuose žurnaluo
se, o dnoar leidžia okup- Lietu
voj savu poezijos knygą uLyri- 
kos riiiktuiė^, kdfią cenzūravo 
ir vLkį kum.^paitijos linijai 
pritaixe'Vyl. Kazakevičius ir V.

JaUr t^lp ekahie įpfatę, kad 
poetai bŪiŲ t&Mos šaukliui) iml
ios žac&itbjkf; Uūtbš Vadaų bet 
kas lieka is tokių poetų, kurie 
taip nūsižėiniįi^ kad šuvo Bab
tus iėidzfa cenzui uoti kagėbis
tams? 1 Virtoj būti^titiitoš zadiil" 
tojais, jie, Lutą šu5 tais-, kurie 
tauta žudo. Išąt^Vyėtė!

Įdoįrffflr 
agento’ VltlMuanto" Valatkos pa
reiškimas: “Šltio metų mūsų tau-

Y. .y .._• y I-v.-

ta yra? atsfdūrasi kryžkelėje. 
.Vienas keiiaį:-L kur lt Lietuvą 
be jokių > kompiomisų marksiz- 
niui-ieiiiriizniui,' bei.lietuviams 
.komunistams,' kurie tik. padeda 
naikinti tautos siėią/ Kitas Le
nas — 'pražūties, kuriuo šiuo 
metu eiha daugelis mūsų išeivi
jos veikėjų. Argi mūsų tik ė j i- 

. m as ir m usų principai gali bū Ii 
suderinami, su bendfadarbiavi- 

į niu su baisiausiais mūsii tautos 
išdavikais: ir. priešais? ^Vardan 

. ko . mes bendradarbiaujame su 
jais? Vardan tautos ateities,<var- 
dan vienybės,’, vardan pagalbos kiuosimės? 
tautai? Kodefmes lietuviai-pasi-

timą dalyvauti ir dalyvavo Da- 
riaus - Girėno Veteranų posto 
penkiasdešimtmečio minėjime. 
Organizacijos vardu sveikino dr. 
V. Dargis, centro valdybos pir- 
mihfhkas. Bankete organizacijos 
atstovai turėjo reprezentacinį 
stalą.

• Dr. Br. Motusienė ruošia pa 
skaitą apie Meihmį. Ji rūpestin
gai studijuoja, lėkdama tautos 
atgimimo dainaus Maironio išta
kų. Tenka laukti, kad daktarės 

. paskaita bus indomi, istoriniais 
faktais bei daviniais pagrįs-

Behdhlomėfiė-j Tautos šventės minėjimo Cicero je su vėliavomis 
(C- Genučio nuotr.)

Iš Rv R. 
į Iteztlyvią. Vėliavas rtėša Ašoklis ir Zumaras.

R, Lietuvių B-nės Kultūros taryba 
skelbia novelės konkursą
(Pretnija — penki šimtai dolerių)

Tema laisvą, svarbu tik tinkamai pagerbti tautines
moralines vertybes. Rašinio apimtis —■ ne maž(iu._

duūdbtne įtakai, kūfi mūs žū- 
... ’ !

Alftuio, kad p. V. K Jonynus 
if pi St. SahWtthls Siekiu pripa
žinimo ir garbės bet kokiomis i 
priėtfibhėmisj .-

Žinoma, nelengva.: yra gėrės-
?'■ ?:li‘>i‘S. :r S'"”" ^' šešiolika puslapių, Mašinėle rašytų.'
tų, bet vistiėk siekti ptipazmi- • - . r . r

mo, tampant kemunistinės pro- ' . m •
pagandos tai&rinkais — labai j L. Hoffih&iuenė, E. Jasiūnas, A. Kucys, A; Tamulynas. 
negražu., šitiems dviem ponams r " 
gailina būtų priminti^ kad tau
tos pripažinimas yra nevieno
das-. Pavyzdžiui-, tauta prisimins 
generolą Vitkauską, Liudą Girą, 
Salomėją Nėrį A. Venclovą vie 
naip, o partizanus^ disidentus, 
L;K.B. Kronikos ir kitos pogrin
džio spaudos ’eidėjus kitaip.

Potipi* prie kurios grupės ri-

Dr. V\ Plioplys

R. Liet Bendruomenes finaifeinid 
vajaus daviniai

R. LB-nės centro organai yra 
paskelbę finansinį vajų, š. m. 
kovo 20 d. Aukojo šios apylin
kės:

Brighton Ptrrko — $ 200
Cicero _ ... — 1,215
East Chicago .... — 200
Marquette Parku .... — S1.800
Melrose Parko 500
Rockfordo.-...,^.*... —$ 6ė0
Paskiras asmuo .... — $1,000

kursams, kultūriniame rengi- 
nams, 'paskaitas organizuojant, 
paskaitininkus kviestis ir t.t.

Z. J.

. * * *
jA. A. J. VAIČIŪNO MIRTIES

< MĖTINIŲ SUKAKTIS ' ■
ATŽYMĖTA AKADEMIJA

'r ’■ \ ’
1 Kalbėjo: A. Juškevičius, R. 

Tričytė, St. Vanagūnas. Meninę 
programą atliko^ dr. Briedis. Jis 
.puikiai.dainavo ir ‘pats akompa
navo? Y ' •

Visa_ programa gana aukšto ly- 
. gio; Dalyvavo apie 150 žmonių. 

• Vienas dalyvių net šitąįpi/pasa
kė: “Būčiau ląiijįingžis, jei man 
kas po rnaatf^nirties tokia aka- 

___ t_ „

Novelės atrankos komisiją sudaro: dr. V. Dargis,

Premijinio rašinio-novelės pasiuntimo vėliausia da- 
1983 m. balandžio mėn. 1 d. (Pašto antspaudo data)

Rašinius siųsti šiuo adresu: A. Tamulynas, 6207 So. 
Whipple St., Chicago, IL 60629.

Pastaba. Novelės rašinys privalo būti pasirašytas 
slapyvardžiu. Atskirame, užlipintame voke pateikiama 
pilna pavardė, telefonas ir pilnas adresas. Premijuotą 

Į novelę pasilaiko savo nuosavybėj konkurso skelbėjai — 
R. LB-nės Kultūros taryba. Visi kiti gauti konkursiniai 
rašiniai bus nedelsiant grąžinti autoriams.

R. LB-nės Kultūros taryba

ta

*
Nepr. Lietuvos diplomatinės 
tarnybos egzistencija—-Nep 

Lietuvos valstybiškumo 
pripažinimas ir simbolis
Tautinis sąmoningumas bei 

. L: etų vos laisves- reikalas jtaigo-
T

II. IjiK. Ciceru
k a i Tęs: I) ubą Ute k i eoę (se k; e to i e)

). š'.oyi: F

Viso aukų.gauta $5,515 

Pehki tūkstančiai. penki šimtai 
penkidlika doL)

Organizuojamas Fondo vajaus 
banketas įvyks sekančių metų 
pradžioje, balandžo mėn. 9 d. 
Banketo metu bus paskelbti pa-

• skiri aukotojai ir jų aukos. Šinu 
ta dolerių*aukojus errts bus įteik 
t specialūs ženkliukai Šie ženk
liukai yra skirti atžymėti ne tik 
aukotojo dosnumą, bet if jb tau 
tmį bei poL’tinj nusitefltimė: pa
garbą. tetikimybę savo tautai it 

* demokratiniams principams.
R. LĖ. Fwxin*H tMjžhrs kotnu 

t£to yrd K. t'Mrfar*
Rast ChF0ag&s apylftikėe 

energingas^ p'flMnflMtia*. Ko- 
mitom narini — visų apylinkių 
urmininkai. Atsimenant; kad 
dolor ai ant medžiu neauga, tei
kia mahytii kad finansų telkė- 
tams teko ge^Mni padirbėti, kol 
iin sutelkė šiuos tūkstan&us. 
Tad komiteto pirmiu nkui ir vL 
siems nariams, apylinkių pir- 
rrinrrtkams irt priklauso užlar* 
itauta pagarba!

Su telk V pinigai yra ir bus 
?:iMCurnoje. kultūri-

tuvos diplomatijos ekzisFtenciją, I 
nes Nepriklausomos Lietuvos į 
diplomatinės tarnybos egzisten- 
Sja yra Lietuvos valstybiškumo 
pripažinimas. Reorganizacinės L. 
Bendruomenės žmonės šią tiesą 
puikiai supranta. Paskelbus L.A 
rttfnų remonto Vajų, apylinkės, 
čėntro organų pakviestos, tuo- 
jaus šoko teikt; pinigu rūmų re- 
tnbtitut If su telkė ;$LW2.Surihk_ 
ti Jnū onsfųsti į Washing

APYLINKIŲ Aukos
Cicero epylnkė aukojo*~$3(X) 
Kast Chicago .««« 
Marquette Patfa) 
Mėlrose Paiko 
Viso aukota

(Tūstantis penkiasdešimt 
du ddl.'L

Pastaba. Kitos apylinkės yra 
arba dar nebė gusios telkti, afb* 
įsijungusios i vietos orgamzicf- 
jų pinigų telkimo vajų.- Atlto 
Vybės rūmų tvitaontui įtiek ži 
n omą. RookfmS^ apylinkė sfeve 
auką yta prijungusi prie viėtok 
organizacijų ' ajaus.

m 
-4*

t‘ t vikiai vystyti: spaudai, kon

R. Liet B-nės Kultūros taryba skelbia 
premijinio rašinio konkursą lietuviukui

Maironio Metu ženkle
Rašinio konkursas yra skiriamas lietuviukui. 14-18 

■ne^n amžiaus vaikui-jaunuoliui. Tema — MAIRONIO 
KŪRYBA. Rašinio apimtis turi būti ne mažiau trijų 
juslaniu. mašinėle rašytų, ar ranka aiškiai parašytų.

Skiriamos trys premijos: pirma — 8200. antra 
3100, trečia -?50.

Premijinio rašinio atrankos komisiją sudaro: kalbi
ninkas A. Tamulynas, du žurnalistai — Z. Juškevičienė 
ir J. Žemaitis. ,.. /

Rašinio Įteikimo vėliausia data 1983 m> sausio mėn.
15 d. (Pašto antspaudo data). V- .

Pastaba. Premijinis rašinys privalo būti pasirašytas 
slapyvardžiu. Atskirame, užklijuotame'vdkė pateikiama , 
oilna, aiškiai parašyta pavardė, vardas, adresas if tele* 
fonas. ,

Rašinius siųsti šiuo adresu: A. Tflmulyhas, 6207 Sk. 
Whipple St., Chicago, IL 60629.

R. LB-nės Kultūros taryba

Meniškas dekoramja%^kj£Į^ė 
Z. . Juškevičięm^^^^^^ūf^-L 

- Eagdžiaus.: ; I

Po kademijos buvo vaišės^ ku 
rias paruošė velionio našlė Lai
ma su padėjėjomis.

Renginys įvyko š. m. lapkričio 
mėn. 17 du Liet. Tautiniuose na
muose. Renginį organizavo R. 
LB.'M. P. apylinke.

Platesnis įvykio aprašymas 
bus atspausdintas vidūriniame 

t Naūjienų puslapyje.
Korespondentas. . * * •*

JAUNIMAS TALKINA 
CICERO APYLINKĖS 

VALDYBAI

R. L Bendruomenės Cicero 
apylinkės valdyba spalio 10 d. 
Vyčių salėje uždarė pikniku se
zoną. Sfe piknikas buvo tikrai 
šaunūs, šokiams grojo 4 aišme- 
nų Gintaro orkestras', o virtuvės 
datbminkės:' Čižauskiėnė, Sko- 
pienė ir Vyšniauskienė, Irenai 
Pmnskęvičiėnei vado vau j ant,pa- 
tiekė rėtai kur gaunamo gero 
skonib cepelinus ir kitokį mai
stą;

KRONIKOS ŽINIOS
• Sudarytas trad'&mų kūčių

rengimo komitetas, į kur} įeina: į 
J. Bagdžius, Ž. Juškevičieiiė. Ai. f 
Kačhiskienė. V. Pocius ir AM » 
Repšienė. Renginys tVyk> 
bos narių ir centrij urenti 
vų suvažiavimo <Skart S. 
m. gruodžio mėn. 4 d., biet.TJO- 
tiniddsfe f&HMbsfe. BtfVaiiaviMto 
darbotvarkė bus paskelbta sė* 
kančiame Vn&ft nutncryjc, hfz 
kričio mėnesį. / »

• R. LB-nės paskirta aiika, 
$200 Lietuvr> < Kataliją*.

1 čios Kronikai teikti.jaū yra

• Dr. Vytautas Dargis, cent
ro valdybos pirmifcitikas, pasky
rė $300. JaUnifno konkurO pre- 
mijaL

Kntp jcrti spaudoj plačiai stel- 
tfamtu R. LB. Kultūros taryba 
vm paskelbus du piemijirtius 
konkursus: Jaunimo rasinio ir 
kit — novelės. Dairomasi ir ko
velės konkurso mecenato.

• R. LR-nės centro vaidybą 
£avo oficialų kvietimą dalyvfcu- 
r VlIKo seiftie, kuris įvyks Los 
Angeles mieste, š. m. lapkričio 
mėn. 5 — 7 dienomis* Dele^io- 
tas Centro valdybos pirminin
kas dr. V. Dnrgis. Savo kelionės

Z. J išlaidas pat* apsimokės.

ta kunigui KutmickuL

R. LB-nė gavo oficialų kvie

Naujienos, Chicago, X, IB. I hursday. October 21, 1982



BENDRUOMENĖS VAGOS . DETROITO
vyko E. Čikagos apylinkės pir
mininkas čiurinrkas su visu bū-A
riu ir užėmė du stalus. Iš cen. 
trmių veikėjų matęsi Juškevi
čienė, Kačinskienė, Pleskys, A. 
Repš enė. Tauginas, Tautkus ir 
kit5. Dalyvavo ALTos Cicero 
skyriaus pirm:ninkė dr. Bį Mo-

(Tęsinys)
L Ž S-GOS DETROITO SK.

SUSIRINKIMAS

Loteriją tvarkė nenuilstamos, 
linksmos ir grasios mergaitės: 
Brigita Skopaitė ir Danutė Prah- 
rkev čiūtė. Bare dirbo Janini 
Skama ir inž. Stasys Dubauskas, 
o kai daugiau dalyvių susispies-1 
davb prie barjį .tai į talką atei
davo Antanas Dumčius ir Apok
Skopas, kuris pravedė ir laimė-; tušienė, SLA veikėja čižauskie- 
iimps.; Prie įėjimo budėjo Pa- nė, fotografas s. Genutis ir visi 
Heruenė ir Dubauskienė. , eilė kitų garbingų darbuoto-

Svečių tarpe matėsi labai. ga4r- jų. 
t’ngu ir garb ngu R.L. Bendrus} 
menės veikėjų. Iš Indianos - it-

MeJnis nariu su^i inkirras 3r\ 
ko š. m. pal e mėn. 10 d. £v 
Antano pa apijos n okyklos kia 
vėje. Cu 
riaus plr 
re oria ve 
ye.fctes ty!os susikaupmu, pra.

iary- nžei.as re >is m 
JGtms Ga žūtis.

S. Paulausl

. Lietuvos atstovas ir p. Ona Bačkiai « '
?1

Dirigentas Stasys Sližys

rute 
kerė 
Gr?z

ų sąrašuose 
yviesnų —

Dėt
a 2^ noriai
‘e dešimts.

Pirmiuiiiko ir kasininko pra
neš, mai priimti be pataisų.

Revizuos komisijos aktą per
skaitė St. Sližys. Aktas priimtas 
be pataisų.

Toliau sekė nau \ ' valdybos 
nkas B. 
atsisakė, 

sutiko 
renkamas pirmininku Vbi- 

Pauža. vicepirm. — Balys 
sekretorium — Stasys 
kasininku — Antanas

sk c r merus viesulą^ 
medžius, plėšė sto-

kolūkio “Komunar ’ 
koloną, važiavusią šrinkmą pradėjo sky- į rinkimai. Buvęs ph m’i

. Ę/Jys GrazuiisĮ sek-j Gražu1 s kategoriškai ; 
tąsys Skžys. Buvo pa-1 po da pasiūlymų,

būti 
dns
Gražu 'ri
Sližy- ii 
Grinius.

Re\ z;‘o- k imįųa pasiliko ta 
prrii; Alfonsas Nvies, Petras Ja
ru :r Antanas Sukausiąs.

Pa^e tin’s moterų vienetas pa 
tvirtintas praeiti metų: Bronė 

:r :ė. Natalija Sližienė, B;*[ 
J .nušk'enė^ L rija Mingė- į

An ei ė Žitd i i n ė, Ma ri
ir

Skvricux p’rm. B Gražulis pa
r’s ė dv cju me tu veiklos i sa- 
irų gpiretirrą, Savo praneši me 
apgalimavo, tud netekome vio 

ratio: teipgi priminė, kad ne 
parisokė praeitais metais suruoš-i 
Ii žurnalis'ų vakaronę, pacėja- 

kad buvo sunegalavęs 
jis turėjęs daktaro prie. ’

žiūrc‘e pailsėti. TcteiU pranešė 
kad pirmininke pareigų sekan- 
t*em met' m atsisakysiąs,nes gy 
venąs dideliame atstume nuo* 
Detroito, kas sūnaro diide’ę klū 
t i jungtis i veikla.

J

Po pirmininko praneUmo sc- j 
kė iždininko Antano Griniaus į 
pranešim s s. k u r lis pamirėįo.had , 
pajamų likutį ;š 1981 m. sausio’ 
1 d. buvo 342.84 dol. Sūri 

i nario mokesčio 64 dol., gan 
1 ku 10 deh, procentu už la*kcmu> ‘ 
1 , , . - , O OO J 1 A •

i ■

banke pinigus 18.88 dol. Atėmm 
iš pajarru išlaidas, kasoje (ban
ke) liko 1982 m. sausio* 1 d. 374

mų fasadinės sienos atnaujini- 
, mui ir kt.

Posėdžio dieną sąskaitoje tu
rėta 50.244 dol. Tokiu būdu 
šiems pagrindinio remonto dar
bams dar trūksta apie $12J)00. 
Tikimasi, kad jautri šiuo klausi
mu Amerikos lietuviu visuo- v
menė (organizacijos ir pavieniai 
tautiečiai) savo aukomis šią rei
kalingą suma netrukus sutelks.

Be to, dr. S. Backis remonto
Ni LIETUVOS ATSTOVYBES i landos pasiekė 32'90b "dol/’ Pa-f reikalu patiekė raštu piniginę 

-•pPA/rr>wrrn rnMTTPtn grindiniai darbai iš lauko jau' apyskaitą iki 1982 m. rugsėjoRŪMŲLREMONTO KOMITETO 
PROTOKOLO IŠTRAUKA

Lietuvos atstovas ir p. Ona 
Bačkienė savo pranešimuose pa
teikė davinių apie finansinę pa
dėti remonto reikalu ir apie jau 
atliktus ir tebevykdomus re
monto darbus. Iki pereito posė
džio 1982 m. -liepos 24 d. apy
skaitoje buvo užregistruota 75,- 
168 dol. aukų. Per du mėnesius, 
nuo pereito posėdžio iki rugsėjo 
26 d. gauta aukų 6,056 ;dol., įs
kaitant prieš pat posėdį ir posė
džio,metų gautas atikas. Tokiu 
būdu tada .buvo gauta iš viso 
jau 81,224 dol. aukų. Sąskaitoje 
dar iš nuošimčių susidarė 1,932 
doL
,Jau Įvykdytiems darbams iš-

grindiniai darbai iš lauko jau apyskaitą iki 1982 m. 
padaryti (stogas, šienos, apie 100 
langų, termitų išnaikinimas ir ;j 
kt.). Kai kas atlikta ar tik pra
dėta, ir viduje. Suprantama, kad 
remonto metu Lietuvos Pasiun
tinybei susidaro daug nepatogu
mų ir veiklos susitrųkdymų. 
Šiuo metu Pasiuntinybėje dėl 
remonto negalima priimti nei ■ 
ekskursijų, nei daryti diploma
tinių priėmimų.

Apytikriu apskaičiavimu, dar 
pagrindinio remonto darbams 
reiks išleisti apie 62,000 dol., 
elektros ■ tinklo pertvarkymui, 
rūsio sienų ir lubų pataisymui J 
rūmų vidaus sienų ištinkavimui 
bei dažymui, užuolaidoms, vo
nių kambarių sutvarkymui, rū-

25 d.

se

c-alkoje. Po
jiigė geroje 
kė užkan- 

kavutė. Užkandžius pa
ribinis moterų vieno-

UŽ3 
to

ink t ii va!

* * *
Iš ŠV. ANTANO PARAPIJOS 

CHORO VEIKIUOS

Ka;p jau buvo Naujienose ra
šyta, kad Šv. Antano parapijos 
choras, vadovaujamas St. Sližio, 
pamaldose labai gražiai pasirodo 
ir vis naujais tautiniai pritaikin
tais žodžiais, sukurtais paties 
chorvedžio - miiziko St. Sližio. 
Praeitą karta rašiau žodžius ‘Tš 
klausyk Lietuves 
moniu Marijai”, ( 
dangėj nušvito la 
ji žemė, tavo čia tvaikai, Tu klau
sai šiandien mūs|šventos maldos, 
Daugaus motinėlė* tai Tu muš 4 * Alankai, Šalį čia stebuklams Tu 
pasirinkai, Prašo ne, palaimink

šalį Lietuvos. Tu ilgies tyrumo 
nekaltos š’rdies, šiandien per ją 
mels'is mūsų Tu prašai, kad jai 
sužibėtų tikroji šviesa, ir todėl; 
mergaitę iš Lietuvos renkies. 
Skruostus Tavo vilgo ašarų la
šai, o žingsnius lydėtų didžioji 
Tiesa A •

Klausantis šių žodžių, nukelia 
visų maldininkų mintis į paverg 
tą Lietuvą: nevienam ir ašara j 
per skruostus nurieda.

sas Babonas labai malonus,drau
giškas, iš parapijiečių nereika
lauja didelių formalumų. Atei
tyje planuoja Įrengti modernią 
virtuvę ir kituse pagerinimus. 

* * *
PARAPIJOS GEGUŽINE 

PO STOGU'

s”, dabar y Skief 
“Skiemonių pa
lukai, Čia tavo-

šv. Antano parapija šiuo mo
tu yra lietuviškiausia. Labai gai
la, kad mes jaunimo nedaug tu
rime, bet kol kas svetimtaučių 
'taip pat neturime. Turime išre- 
montuotą gražią salę, kurioje 
telpa virš 200 žmonių. Po pa
maldų susirenkame išgerti ka
vutės ir pasikalbėti apie rūpi
mus mums reikalus. Kartais su
ruoštame mažesnius renginius 
bei organizacijų susirinkimus. 
Parapijos' klebonas kun. Alton- ' K > 1

Šv. Antano parapijos komite
tas ruošia šiais metais spalio 24 
d. Lietuvių namuose gegužinę 
po stogu. Gegužinei vadovaus 
Juozas Kinčius. talkininkaus Vy 
tautas Valys ir Matas Baukys. 
Talkina visi parapijiečiai. Komi
tetas prašo visų parapijiečių pri 
sidėti prie renginio aukomis. 
Laimėjimo stalui reikalinga do
vanų, o prie kavos —pyragų. La
bai reikalinga talkininkių vir
tuvėje. Paprašyti, neatsisakyki
te.

Kviečiami, visi parapijiečiai ir 
mūsų parapijai prijaučiantieji 
j gegužinę atsilankyti.

Ant. Sukauskas

Aleksas A nbrose,
— Prezidentas Reaganas suti

ko parduiti. Sovietų Sąjungai 
32 milijonus tonų javų.' Mokės 
doleriais.'

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorįus, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psL, vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

i . — Prieš dešimt metų britai 
i pradėjo pirkti daugiau medžio 
j iš Skandinavijos kraštų, negu iš’ 
I Sovietų Sąjungos. Dabar Sovie- 
Į tai nori atgauti bent 25 procen
tus britų rinkos.

Pavergtoj Lietuvoj
.Al . ♦’

VIESULAS VIRŠ NEMURd

Virš Gardino srities Naugar
duko rajone prasidėjo maždaug 
800 metrų 
J s vertė 
gus-

Sutikęs 
kombainų
laukų į Vorobjovičių kaimą, vie 
sulas lengvai pakėlė ir sukda
mas ėmė nešti du iš jų virs bul
vių lauko* T k panėšėjęs šimtą 
metrų, jis paliko mašinas, ap
vertęs jas rate’s aukštyn ir kaip 
reikiant aplaužęs. Atskubėję me 
chanizatoriai padėjo išsiropšti š 
aplankstytų kabinų savo drau
gams, kurie, laimė, buvo tik 
lengvai sužeisti.

Nuskridęs dar apie 20 kilo
metrų, viesulas praūžė virš Ne
muno, prisisiurbęs nemaža van
dens ir, įskriejęs į Naliboko 
rią, netrukus nusilpo.

NUSKENDO KAUNO
MARIOSE

Rugpjūčio 4 d. Kauno mariose 
prie Neronių kaimo išvirto iš 
valties, būdamas neblaiviame 
stovyje, to kaimo gyventojas A. 
Baltaitis ir nuskendo.

Neblaivūs draugai, kartu su 
juo žvejoję, nebegalėjo ateiti 
pagalbon.

* * *
FARMACININKŲ SUVAŽIA

VIMAS

Kaune dvi dienas vyko Lietu
vos farmacininkų suvažiavimas, 
kuriame pagrindinį pranešimą 
padarė vyr. formacijos valdybos 
viršininkas V. Sakalauskas. Įžan 
ginį žodį pasakė Sveikatos ap
saugos min. pavaduotojas- M.Zai
kauskas.

(Iš Europos Lietuvio)
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JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. Tįsi St, Chicago, DL

• rfnsnwGAi išpildomi receptai • fahnie may sav- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REEKMKNYB

Atdara šiokiadieniais nuo

j SIUNTINIAI Į LIETUVA 
’’ - MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ 

1608 West 69th St, Chicago, HL 60629. ♦ TeL 925-2787

Diddia pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
♦ - r . ‘

MARIJA NORI

j Cosmos Parcels Express Corp. f/ 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

| A W. 69th St, Chicago, HL 60629 '♦ Tri. 925-278J
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9 LIteRATtjRA, lietuvių literatūros, meno .Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinec 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Madtao, P. Joniko, V. Starko^ 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis & 
M. K Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rflkitelės Ir 1, Varne 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tai- 
I tinlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainį 
į Iventes bA^ jų Istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
j tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimii 
• bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas

j gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
Į ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
j parduodama tik už 82.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauaka 
įdomiai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* fr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai J voklefių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 puaL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

> EAUMŽS DIMS, rašytojos Petronėlės Orintaltės atifS 
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas nėprDč. Uetttvoje ir pir. 
maišiai* bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puMlapiua. 
bet kainuoja tik 83. p

e JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesrrpn*- 
ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n< 

Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise* 

{ Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

V lATTRINtS NOVELES, M. Eoečenko kūryba, J. Vaiafčfe 
rertimaa. KM pat knygoje yra ’40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygof gaunamos Naujienoje, 1TW So. HaJated St, Chlcage,

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygrą, 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.
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Komunistų valdomuose kraštuose įžiūri 
reformas ir net revoliucijas

— Netolimoje ateityje komunistų valdomuose kraš
tuose aš Įžiūriu įvairias reformas ir net revoliucijas, — 
užsienio reikalus žinantiems ir galvojantiems žmonėms, 
sukviestiems prie uždarų durų konferencijai, pareiškė 
Valstybės sekretorius George Shultz. — Mes nesiimsime 
kurstyti nepatenkintų gyventojų prieš dabar veikiančias 
komunistines sistemas, bet mes negalime ignoruoti asme
nų ir grupių, kurios komunistiniuose kraštuose stengias? 
siekti taikių pakaitų. .. z

Valstybės- departamente, suruošta konferencija buve 
prie uždaru durų, .bet dvi paskaitos buvo viešos. Konfe- 
reneijon buvo pakviesti užsienio politiką gerai žinantieji 
laikraštininkai, akademikai irxatsakingi Valstybės de 
portamento pareigūnai, bet kai buvo siūlomi Įvairūs pro
jektai, tai durys buvo uždarytos, nekviestieji Į diskusijas 
nebuvo Įleidžiami. Kalbėjo sekretorius Shultz ir jo pava
duotojas Lawrence S. Eagleburger. Pats sekretorius pa
sitarimą pradėjo, Įvadini pranešimą padarė ir išskubėjo 
Visi konferencijos dalyviai atidžiai sekė kiekvieną iš
keltą naują mintį.

Šiandien niekam ne paslaptis, kad komunistinė sis: 
tema yra skylėta. Tos skylės yra tokios didelės, kad jas 
mato ir žino net ir maži vaikai. Ne tik pačioje Rusijoje, 
bet ir tolimiausiame Sovietų Sąjungos krašte eina Įvai
rios “kombinacijos”. Apie “kombinacijas” visi žino ir 
beveik viešai apie jas kalba patys aukščiausieji pareigū
nai. Apie “kombinacijas” žino teisėjai. Andropovas pasi
rodė toks stiprus, kad jis drįso paskelbti Brežnevo sū
naus ir dukters kombinacijas užsienyje.- Tuo tarpu niekas 
nesiėmė priemonių prieš nuolatinius sovietinių Įstatymų 
laužytojus. Visi Sovietų Įtakingesni vadai žinojo ir žino 
kad Brežnevas apie tas kombinacijas informuotas, bet 
jo neliečia. Neliečia, nes ir jie visi kombinuoja.

Dar vienas sovietinės dorovės nuosmukio elementas 
— doleris. Sovietų valdžia ėmėsi visų priemonių doleriui 
nuvertinti, bet kiekvienas žino, kad doleris yra vertin
gesnis negu šimtas rublių. Rublius Sovietų valdžia kas

Sovietų valdžia oficialiai už dolerį moka po 64 kapei
kas, tuo tarpu aukšti Sovietų pareigūnai moka, po 5 rub
lius už dolerį, o jeigu kas keičia ne 1 dolerį, bet šimtinę, 
tai moka iki 10 rublių už dolerį. Taip dolerius gaudo ne 
tiktai šoferiai, viešbučių tarnautojai, bet ir aukštus 
laipsnius turintieji karininkai.

Kiekviename didesniame mieste Sovietų valdžia įstei
gė dolerines krautuves. Amerikietis gali nueiti i dolerinę 
krautuvę, nusipirkti po kelias dėžes geriausio gėrimo, už 
kurį gaus kelis kartus daugiau, jeigu perleis tuos a’ko- 

■Jiolinius gėrimus savo giminėms. Už Įsigytus ir gimi
nėms perleistus geriausius kilimus gaus po 10 kartų dau
giau rublių. Kilimus ir gėrimus perka Sovietų karininkų 
žmonos, puošiasi ir vaišina savo viršininkus. Pasakoti 
kad doleris bevertis gali rublių neturintiems žmonėm? 
bet įtakingesnis rusas ir rusų pavergtos tautės atsteva 
žino tikrovę.

Sovietų valdžia draudžia klausyti Amerikos rami' 
pranešimus. Valdžia nenori, kad kas nors kL'usy'u 
“Amerikos balso”, nors patys kariuomenės vadai klauso, 
o vėliau nugirstas žinias komentuoja.

Rusus labiausiai nustebino prez. Carterio noras ga
limai greičiau perleisti prezidentūrą Reaganui; Dar visi 
balsai nebuvo suskaičiuoti, o prez. Carteris jau rūpinosi 
prezidentūros pervedimu naujai išrinktam prezidentui. 
Kada buvo išrinktas Reaganas, prez. Carteris jį pasi
kvietė į Baltuosius Rūmus ir pradėjo pasakoti, kokias 
problemas jis turi svarstyti iš anksto, kad atėjęs i Bal
tuosius Rūmus galėtų protingus sprendimus skelbti.

Perdavęs prezidentūrą, Carteris su šeima išvažiavo 
namo. Užsienin bėgti jis nesirengė. Jis ramiai gyvena 
savo farmoj, žemės riešutus auginančio], ir ten rašo savo 
atsiminimus. Ten jis ir užsienio atstovus priiminėjo, jeigu 
kuris norėjo su juo pasimatyti.

Stalinas sušaudė visus prieš ji buvusius sovietinės 
valdžios ministęrius, komunistų partijos sekretorius ir 
Jęžcvą. kuris pagal Stalino Įsakymą be teismo šaudė ko
munistus. Chruščiovas buvo pirmas, kurio Smirnovas 
ir Brežnevas nesušaudė. Bet jis buvo išsiųstas i miškuose 
jam valdžios paskirtą “dačą”, kad jis su nieku nesusitiktu 
ir nepasakytų blogo žodžio prieš jį atleidusi Brežnevą.

Lenkijoj elektros darbininkas Lešek Valensa padik
tavo komunistinei vyriausybei Įsakymą atimti iš komu
nistų visas privilegijas, jeigu nori, kad Dancigo laivų 
statybos dirbtuvės dirbtų. Tuo Valensa išardė visą rusų 
primestą komunistų partiją. Brežnevas pasiryžo panau
doti Savietų karo mokykloje apmokytą generolą, bet Ja- 
ruzelskiui nesiseka. Jam reikėjo Įvest: karo stovį prieš 
Lenkijos darbininkus, o ne prieš Sovietų Sąjungą, pasi
šokusia žarijas žarstvti svetimomis rankomis. Prie kiek- 
vieno lenko darbininko teks statyti vieną šnipą ir vieną 
kareivi. Prie tekių darbo sąlygų, aišku, krašto ūkis nebus 
atstatytas. Pats Jaruzelskis nori tartis su Valensa iri 
kitais Solidarumo vekiėjais. bet veikėjai nenori kalbėti 
su Jaruzelskiu ir jo padėjėjais, kol nejus išlaisvinti visi 
Solidarumo unijų pareigūnai.

Rumunijos komunistai turi dideliu ekonominių sun
kumų. bet su Sovietų Sąjunga neneri bendradarbiauti. 
Ispanijos komunistų partijos sekretorius, praleidęs 12 
metų Sovietų Sąjungoje, nenori klausyti jokių Maskvos 
instrukcijų. Gruzijos komumstai “pastatė mokyklą, pa
samdė mokytojus, metų metus mokėjo jiems algas”, gau-. 
darni pinigų iš Maskvos, o kai atvažiavo maskvinis revi-

27-os Kanados Lietuvių Dienos
(1982 m, spalio 8-1Q dienomis Montrėalyje). “j 

' t ja‘iečiams. Sa padėka kr buvo
kčoe rtas baigtas.

Kad jaunimas mus žavėjo 
scenoje ir taip gražiai dainavo 
šoko, giojo ir taip teisingai kai-' 
bėjo lietuviškai, tai, žinoma, tu?] 
rime labai nucširdžiai padėkoti 
jų vadovams, kurie juos paruo 
šė šiam iškilmingam koncertui: 

ū:ai jie, mūsiškiai ir svečiai: 
ILisa Lakcševičiūtė — kon

certo ir Gintaro vadovė, su pa 
dėjėja S, Akstinai te - Staškėvi 
čiene.

i U Bretchmanienė ir J- Joku- 
! bvnrenė — Hamiltono Gvva- 
i taras. Į *

M. ir B. Chainauskai — Lon
dono Baltija.

ii. Viue^ė — Londono Pa
švaistė.

A. S .Jikevičius — Mo^trca 
iio Auš jos Vartų parapijos cho 
ras ir Pavasaris, 4 -

Rev. M. Milošu CSC — Mont
realio šv. Kazimiero parapijos' 
Jhoras.

R. sulytė — Ottavos Rama 
nėlės.

Elzbieta Kardelienė

Koncertą reikia laikyti labai 
gerai pasisekusiu ii* patikusiu 
svečiams.

Labai daug plota ne tik pasi
baigus numeriui, bet ir pildant 
šokį buvo plojama į taktą.

Atrodo, publika džiaugėsi nuo
širdžiai, matydama scenoje 300 
jaunuolių, taip gražiai dainuo
jančių, šokančių, muzikuojan
čių liaudies instrumentais ir 
taip graižiai lietuviškai, be jokio 
akeanto', lyg Lietuvoje augusios, 
mergaitės deklamavo Maironį ir 
V. Krėvę. Scenon buvo atneštas 
diažiausias krepšys gėlių, i . - - ’. 
r- Pabaigoje i-visi ^scenoje daly

vavusieji ir publika pagiedojo
me Lietuvos himną. . ..

KLB-nės krašto valdybos vice
pirmininkas J. R. Simonayj^įus, 
iš Toronto, visiems padėkojo: 
Kanados valdžios atstovams, 
meninės programos dalyviams, 
šventės rengėjams ir taip gau
siai į šią šventę suvažiavusiems

Kanades Lietuvių Djęnos 
Ūdijo spalio S d. ir teigusi ?p4- 
k>10 Buvo dar ir kilų parvn- 
4mų, bet, deja, aš n. galėjau 

: »j«ur būti. Todėl tik paminėsiu 
ras vyko per šventės dienas su

lig programa ir buvusiųjų paša- 
kujimaįs. ' ■ ’

t Penktadienį, spalio 8 d vaka-

■e* Vartų par. salėje Paveikslus 
dailininkų, kurių mūsų tarpe 
au nėra — J. Akstino, V. Re- 
nėikttĮ rr T. Valiaus, pristatė 
D. Gruodienė.

Toje pačioje salėje, kiek vė- 
iau, buvo Poezijos vakaras — 
žemės pammėjimas. Programo- 
e dalyvavo svečiai iš Čikagos: 

poetas K. Bradines ir dr. J. Gir
nius, moutrealiečiai: H. Nagys 
r Rasa Lukcsevičiūlė. Atvyku

sių svečių buvusi pina salė, 
•’asibaigus programai, jie visi 
myo pavaišinti vynu ir sūriu.

Spado 9 d. vakare Susipažini- 
ao balins Andrė Laurendeau 
salėje; LaSalle. Milžiniška salė

šakiai. Dalyvavo Toronto Ginta
ras su gražiabalsiu dainininku 

; Pauliom'u.

į. ; Iškilmingos pamaldos vyko 
Av. Kazimiero bažnyčioje, kuri

Gintaras. Ls -į
R. Pięėažtfe -J- - Montrealio 

Gintaro orkestras. L -
M. Rodi — piasiwakompa- 

nimentas. •"/
M. Jonyniene — lietuviško žo

džio vadove.:-
Didelis? "-jiems. visiems, 

kurie dašįrdžrix>, kad 'šveB- 
tiškas koncertas- taip genai būtų 
išpildytas, kad vys-

Pakviestam mūsų vyskupui 
V. Briz^ui negalėjus atvykti,

OimichelŽa- Asfctaojant 9: kimi-

mūsų koncerto Uįąiyvius prie 
MėŪopoliteia artistų.

Laikė veiksnio, scenoje įspū-, 
dingai žaidė7 šviesos. Ačiū jau
niems šviesų valdytojams A:. 

■- Kličiui, D. Mališkai, C. Bernotui 
ir A. Pališaičiui

Toronto ■ ‘Tėviškės ‘ Žiburių’Lrę. 
. diktorius ktm. G^kla. Gię- 
dbjcHryscMmr'Šv. Kazimiero 
parapijis. choras,1 Aušros Vartų

Pamaldos tęsėsi nuo 1-mos 
iki- 3 vai. ir buvusios labai įspū

zorius patikrinti, tai ne tik mokytojų, bet ir pastato ne- 
rado. Gimnazijos niekad nestatė, jie tiktai ėmė pinigus' 
“švietimo reikalams”. Koks gyvenimas Lietuvoj ir kituose. 
Pabaltijo kraštuose, minėti nereikia,■ nes lietuviai jau 
gerai žino. .; •-

Visoje Sovietų Sąjungoje gyventojai dar bijo. Andro
povo sukurtos KGB, bet kiekvieną dieną jie vis dvasiau 
pareiškia savo nepasitenkinimą. . . . ..^ . ■

Sovietų valdžia krašto gyventojams neskelbia, kad 
perka javus Amerikoje, bet gyventojus pasiekia žinia, iš 
kur ateina javai. Rusai žino, kad demokratinė Amerika 
savo reikalus geriau tvarko, negu Sovietų. Sąjungos val
dovai, bet iki šio meto JAV laikėsi susitarimo ir nieko
nesakė. Atrodo, kad prezidentas Reaganas jau -ryžosi' 
baigti tylą ir rusams bei jų pavergtiems kraštams dau
giau pasakys apie gyvenimą laisvame pasaulyje.

pavaišinti parapijos salėję. , -v 
'. Pamaldos" evangelikams buvo 
Ar. Jono bažnyčioje.-Jas 
'vikun. P. DŠj’s. - y r-

Pabraidoms pasibaigus; ■ Viši 
'skubėjo per yi^iąjy^anAą-.nu- 
■ vykti į koncertą kitan kraštan 
mieste, net j LaSalle priemiestį.

Po didžiojo koncerto^, kurį jau 
aprašiau pradžioje,; sekė Atsi- 
sveifanimų; baliai. Vienas vyko 
ŠVJ Kazimiero gražioje salėja, 
kur orkestro Pegasus7gardai kilo 
i padanges ir jaunimas džiaugs
mingai šoko. . Ki tas, ’ kuklesnis, 

' buvo skirtas Kanados Valdžias

vadovams, ruošiant Lietuvių 
-Dienu šventę.' Dalyvavo mūsų 
gert. konsulas Jonas žmttidzinas

• fXtlkehu į U

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUSRAGANIUS
ZEMAITUŠKA

(Tęsinys)
Daug svetimo lauko apžiodamas, turėdavo 

daug pašaro, todėl laikydavo daug ir gyvulio — 
ketvertą arklių, dešimtį karvių, kiaulių, avių. .. 
Būdavo daug mėšlo, ir laukai jo būdavo geriau 
Įmėžti, negu kaimynų, ir javai jam geriau derėjo. 
Jo “šniūrai” ir “šniūreliai” visur, tiek rugių, tiek 
vasarojaus, lyg užrėžti būdavo...

Kai pasiūgėjo vaikai, augino dar žąsis — te- 
nesėdi ir vaikai be darbo, teuždirba sau duonos, 
žąsis beganydami..

Net šventadieniais nevisados galėdavo darbi
ninkas pas jį atsilsėti.

Gražus, giedras šeštadienio vakaras. Dienos 
darbai visi jau baigti. Rodos, lieka tik džiaugtis, 
ilsėtsi po visos savaitės sunkaus vasaros darbo. 
Norisi po vakarienės greičiau nudirbti kur po 
medžiu ar ant sauso šieno glėbio, užmigti be 
sapnų...

— Šiandien vakarą pavėžiauti būtų gerai. — 
balsiai galvoja Misiulis, atsikeldamas nuo stalo r 
žr'mcdamasis. — O ką, gal būtų gerai, žmonele, 
— krdpic.7’ j žmoną, — kad rytdienai vėžių pri- 
gaudytum? K lip manai? ...

— Ima juo? dievai, tuos vėžius! — mėgina 
/•'.rtAri užtarti šri ną. — Matai, viri pavargę, ran

kų .nepakelia, kaip girti nuo darbo.
— 0 visgi vertėtų... Ryt šventa diena — 

atsilsėsime... Na, — kreipiasi jau į visą šeimą: — 
tai gal rengsimės. ..

Ir, žiūrėk, keliauja jau Misiulis su visa šeima 
i ežerą su skalomis, net vaiku nepaliko namie. 
Gaudo vėžius visi iki pusiaunakčio.

Didesnius atrenka Misiulis ir anksti anksti j 
sekmadienio rytą, vos papusryčiavęs paskubomis, 
'tempia jau per laukus juos miestelin...

Darbymetės metu pats niekuomet nevažiuo
davo ir žmonai su vaikais bažnyčion nuvažiuoti 
arklių neduodavo.

— žiemą pasivažinėsime, o dabar tepakilsi 
arkliai...

Niekas dar nesugrįžo iš miestelio, o Misiulis 
jau namie, jau apėjo visus laukus, apžiūrėjo, kur 
pirmiau reikia išarti, kur pirmiau šienauti, pjauti, 
ir jau apgalvojo, kuriam darbui ir kiek darb/un- 
kų teks rytoj pasiųsti...

Pavakarėj, sugrįžęs namo, susiranda berną 
samdininką, giliai šiauduusna isiknisusį, ;m usį 
po visos savaitės nuovargio.

— Kelkis, tinginy, nemiegojęs. Aš senesnis už 
tave, o štai, matai, seniai jau ant kojų...

Beimąs atsikelia, trina mieguistas akis abiem 
kumščiais.

— Vakaras šiandien gražus, tylus. Mačiau 
Į žuvys taip ir šokinėja iš vandens. Nuimk nuo tvo- 
' ros bradinėlį, pažuvauti eisime.. .

Keliasi bernas, miegu dar apkvaišęs, skuba

bradinį vynioti. Neatsisakysi gi, kad šeimininkas 
kviečia! Nespėsi išsižioti, kad nuvargęs, neatsil
sėjęs dar. kai Misiulis suspirgės, kaip lašiniai 
keptuve, ir ims tokiais žodžiais keiktis, jog ne
žinosi, nei kur dėtis paskui.

Ir braido iki,gilaus vakaro po vandenį. Par
eina tik vėlai abu šlapi, nuvargę, purvinu .. 0 ry- 

i toj juk anksti reikės keltis, vėl darban eiti...
Į rudenį, kai pradeda šiluose dygti krembliai, 

dažnai vos tik išaušus sukelia sekmadienį Misiu- 
lis visą šeimą ir vedasi miškan “baravykauti...” 
Kiek jau ten suranda snūduriuojantieji samdinin
kai “baravykų”, tai jau kitas klausimas, bet pats 
Misiulis trankosi po mišką, nevalgęs, visą dieną 
— grįžta namo tik po gero pietų meto.

— Ar daug pamešėt baravykų? — pirmas jo 
klausimas, ir, sužinojęs, kiek tiems pasisekė su
rasti, užsipuola: — Ak, jūs, tinginio pančiai! 
Snaudėte miške, bet ne baravykų ieškojot!.. . 
Eik. kinkyk man arklį, — liepia bernui: — važiuo

kim parvežti, ką aš esu surinkęs.
Pakinko, nuvažiuoja dviese ir. tikrai, suran

da saugioje vietoje, eglaičių tankumyne, prikrau
tas baravykų ir kitokių kremblių krūvas, dienos 
Misiulio lobį.

— Tai velnias! — stebėjo&i kaimynai. — Ve
žimais iš miško grybus veža.

— Su tavo laime, žmoguli, tau ir grybauti 
gerai. — ne tiek juokdamiesi, kiek pavydėdami, 
kalbėjo kaimynai. . , .

Gražesnius mažesnius baravykus džiovino

namie ant pečiaus, suvarstytus ant iešmų,-ir par
duodavo. Sau pasilikdavo tik prastesnį kreblį. . t ■

Praslenka kremblių metas, tempia Misiiilis 
savo “draugę” miškan, laųkuosna švehadieniais 
čia laukihiukų obuolių, Čia . kriaušių krėsti, čia 
riešutauti... ' -

Neduoda atsilsėti, ir garik ' . A 5
Ateina gilus ruduo, su lietumis, su darga

nomis, su tirštomis miglomis, vėliau —žiemos pu
mos savaitės užpusto kelius, užneša takūs — ątsL 
dūsta tada nuo darbų sodietis. Bet tik ne Misiulis, 
ne Misiulio samdininkas bernas. Dar vasaros pa
baigoje susitarė Misiulis, pasisamdė žydams pri
statyti tiek ir tiek sienojų, suvežti tiėk ir tiek
lotų “kapų*, skersinių... .

Ar drėgna, ar šaltis — ristiek Misiulis 'Visą 
dieną miške su bernu. Kerta, skuta, tąsos. . . Nak
timis šunkeliais veŽa kūr štišitaręd. Nusiyaro 
pats, nuvargina berną, nukamuoja arklį, prikrau
damas vežimus virš jo jėgų. Nepaveža arklys, pa
tys stumia, o čia dar Misiulis keikiasi paskatiniais 
žodžiais, ir niekaip jam neįtiksi... f.

Jis vienas daugiau išnaikina valdžios mi^to, 
negu visi Ramūnų vyrai, kartu paimti .. Ir kokio 
dar miško: ne sausmedžių, ne padžiūvusių, bet 
žaliūkų ištekinių pušų...

(Bus daugiau) ,

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAri'VT: D’EN^AC "NAUJIENOS’
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Street 
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TEL. 233-8553 
Service 855-4506. Page 06058

Chicagos Lietuviy Suvaikieciy draw, 
gijos poatosioginis nariu suv-r.nki- 
mas įvyks penKtadieni, spalio 22 d., 
6 vaL vax., Vyčių saieje, West 
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikaių aptarti. 
Po susirinkimo bus ir vaisęs.

Eugenųa Slrungys

Komunirmo statyba — 900 vergų darbo stovykla.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Minheim Rd, Westchester, 111.
VALANDOS; 3- 9 darbo dienom i ę 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562^2727 arba 562-2728

OPTOMETRIST AS

KALBA L i F7r LT VIAK a j
2618 W. 71rt SL TeL 737-5149 

Tikrina aki& Prittrikn akining 

ir “contact lexises’*.

e S

R. VILIAUSVAKARŲ VĖJAI
L12 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
riršellai. Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigus 

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

SUSIRINKIMU

27-OS KANADOS LIETU
VIŲ DIENOS

(Atkelta iš 4 psL)
su žmona, KLB krašto valdybos 
vicepirmininkas J. R. Simonavi- 
čius, “T. ž.” redaktorius kun. 
Pr. Gaida, Hamiltono Gyvataro 
vadovė G. Breichmanienė, A. 
Stankevičius, montrealietis vys
kupas A- Cimichelia, kuris buvo 
taip sužavėtas koncertu, kad 
jam atrodė, jog scenoje visi pro
fesionalai artistai.

Dr. TEONAS SFJRTJTTsI Gaila’ kad 35 dau§ ko nepa&-
INKSTŲ, POSLAS IK 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 63rd STREET

Ofiao telefonai:

FLORIDA
■t'l ET

takų chirurgija, 
5025 CENTRAL AVE. 

St. Petersburg, Fla; 33711 
TeL (813) 321-4201

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

. Priimam Master Ch<r« 
ir VISA korteles.

R. ŽER1NA& TeL 925-8063

Apdrausta, packraurtymat 
H įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 374-18*2 arba 3744994
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F!l
X ’L. .-L: ill* : K

? s

I
I

I as
t

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
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nau, kad ir atvykusių iš Toron
to ar kitur, ir negaliu jų pami
nėti. Buvo kanadiškos vaišės 
ir 10 vai. vakaro mūsų džiaugs
minga šventė baigėsi.

Daug pasidarbavo jaunasis 
mūsų KLB-nės pirmininkas Vin
cas Piečaitis su šventės, rengimo 
komisija. Ačiū visiems!

Gražiai ir aiškiai atspausdin
tos programos ir išleistas XXVII 
Kanados Lietuvių Dienų metraš
tis, suredaguotas Juozo Šiau- 
eiulio. •./.-•i . "J

— Sunkvežimis ir automobi
lis, kuriuos prieš 20 metų plėši
kai panaudojo garsiam pašto 
traukinio apiplėšime, bus par
duoti Londone iš varžytinių. 
Visi plėšikai jau atliko’ savo 
bausmes, išskyrus Biggsą, kuris 
tebegyvena Brazilijoje.

— Nuo 1983 m. sausio mėn. 
pabaigos D. Britanijoje įveda
mas privalomas saugos diržų 
naudojimas auto mobilistams. 
Tik turintieji gydytojo pažymė
jimą, galės jų nenaudoti. Skai
toma, kad tokių bus apie 7,000.

Pavyzdingas prezidentas T. Koerneris
Theodoras Koeniiris, 1873-’ge, iškilmingai ir ištaigingai 

įrengtuose baroko stiliaus pa
statuose. Vienok jis verčiau ap
sigyveno nuosavoj viloj Grin- 
zing priemiestyje, sode su daug 
vynuogynų prisodintam. Ten 
jam patikdavo nekliudomai gy
venti ir dirbti. Ir būdamas pre
zidentu kiekvieną savaitę vieną 
kartą vykdavo “Šopinguoti” j 
įvairias krautuves su savo mai
šeliu prisipirkti maisto produk
tų ir kita ko, ir grįždavo namo 
su miesto autobusu kartu su vi
sais kitais žmonėmis. Tik tuo
met jis dėvėdavo apsiaustą ir 
skrybėlę, o šiaip visur- be ap- 

‘ siausto ir /skrybėlės.’ Taigi, ka
reiviško kuklaus gyvenimo ne
keitė ir prezidentaudamas-

Laisvai kabėjo angliškai, ir 
prancūziškai, ir rusiškai.

Kiek man yra žinoma, ir mes 
lietuviai turėjome du panašiai 
žytftiūš asmenis — prezidentą 
K. Grinių ir generolą'M. Pečiu- 
lionį. Ir šie alki’ buvo kuklūs ir 
taupūs, visuomet kartu sii visais 
žmonėmis irg; naudojosi tik 
miesto sustsiekimo priemonė
mis.

1957, austrų generolas, politi
kas. socialdemokratas, Pirmojo 
Pasaulinio karo metu vadovavo 
Izonzo armijai. 1923 metais 
krašto apsaugos minisleris ir 
nuo 1925 metų parlamento na
ry s, o taip pat Respublikoniškų 
apsaugos būrių vadas. 1934 me
tais Dollffuso vyriausybės areš
tuotas. 1944 m. vokiečių nacių 
įkalintas. 1945-51 metais Vienos 
burmistras, 1951-57 m. Austri
jos respublikos prezidentas.

Savo bajoriškumo kilmės prie
sagą “von” v<nge minėti. Anks
ti pradėjo < domėtis liberaline 
politika nr socialėriiis^ proble
momis, ypatingai darbo žmo
nių gyvenimu, 
LOgija.

1945 metais 
garbės daktaro
1944 m., pasiliuosavus iš kariuo
menės, pradėjo visuomenišką 
veiklą kaip socialdemokrataš. 
Vienbalsiai išrinktas Vienos 
miesto burmistru; Visos parti
jos jo išrinkimui pritarė, koer
neris po- 6 metų burmistrąvimo 
1951 m. išrinktas Austrijos pre
zidentu. Ir prezidentu būnant 
pagarsėjo savo kuklumu ir tau
pumu. Dažnai gyvnime pats pa
sigamindavo maistą ir indus su
mazgodavo. Kariuomenėj irgi 
jį įvertindavo ii* iškilo į genero
lus, bet karo nekentė. Kaip pre
zidentas, jis turėjo teisę apsigy
venti imperatorių pily Hofbur-

MŪSŲ MIRUSIEJI ■
š,m. rugsėjo 30 d. mirė, su

laukęs 75 metų amžiaus, Alfon
sas Bukauskas. Amerikoje išgy
veno 32 metus- Gyveno skirtin
gose vietose. Kilęs nuo Biržų.

Okup. Lietuvoje liko seserys 
— Elena ir Rozalija, broliai Jo
nas ir Juozas su šeimomis.

Priklausė šauliams Miami ir 
Lietuvių klubui Floridoje.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927*1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEHNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

veikla ir ideo-

jam suteiktas 
laipsnis. Tuoj

T’aįgi, Aust įjos prezidentas 
Koemeris^savo didžią asmenybę 
pagrindęs sociklizmu ir demo
kratija, taip sinkioj padėty su- 
gelbejo valstybių išvairuoti į lais
vę, kraštą prikelti is griuvėsių 
ir sucementuoti demokratiškais 
ryšiais jos gyventojus, be to, jo 
pastangų dėka sugriauta, su
bombarduota Viena atstatyta 
ypatingai impozantiškais darbi
ninkų dideliais blokais, kvar
talais.

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

J. Vaz-

šv. Ka- 
Lydėjo

Lietuvos valstiečių liaudininkų veikėjui ir buvu
siam Lietuvos žemės ūkio ministeriui »RADUd IŠIMOS VALANDOS '

Šeštadieniai* Ir aefanalieniail 
ase 8:30 iki 9:30 vai ryto. 
Stn+iaa WOPA - 1490 AM 

tr*Miiuoiamo« iš mūtę rtudijoc 
Marquette Park*.

Vedila _ Aldona Deyfcut 
Telefu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60829

P

JUOZUI AUDĖNUI 
mirus,

Ir man su žmona teko būti 
Vienoj, toj Strauso valsų idiliš
kai atrodančio gyvenimo Vienoj, 
buvome tarp kita ko ir Praterio 
miške-parke, pasinaudojom ten 
Roesenratu su vagonėliais, kad 
pakilus viršuj pamatytume Vie
ną kaip ant delno. Z.

— Exeterio, D. Britanijoje, 
universiteto lektorius, 39 meti) 
D. D. Evam. dėl etatų mažini
mo atleistas, gavo traukinių 
konduktoriaus darbą.

kaus Marquette koplyčioje. Lai
dotuvių išvakarėse buvo atsi
sveikinimas su velioniu. Vado-, 
vavo ir gyvenimo apybraižą da
vė A. Budreckas, kuris taip pat, 
prisiminė apie vėliotde& kilmę, 
jo studijas. ' '^T-

Korporantų vardu atsisveikino 
V. Račkauskas, “Laisv. Lietu
vos” vardu — J. Balčiūnas ir J. 
Senkus.

Kun. V- Mykolaitis sukalbėjo 
maldas. Rugsėjo 4 d. iškilmin
gai palydėtas į šv. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią Mar
quette Parke, šv. Mišias atnaša
vo ir pasakė pamokslą kun. V. 
Mykolaitis. Vargoliats grojo Ą. 
Kalvaitis, solo giedojo 
nelis.

Po Mišių palydėtas į 
zimiero Liet kapines,
virš 20 mašinų. Maldas sukal
bėjo kun. V. Mykolaitis.

Koplyčioje, bažnyčioje ir ka
pinėse uniformuoti šauliai nešė 
garbės sargybą prie karsto, nešė 
karstą ir vadovas pasiūlė sugie
doti Tautos himną prie duobės. 
Giminaitis priminė, kad velionio 
mėgiamiausia giesmė — ^Lie
tuva brangi”. Sugiedotas vienas 
punktelis. Kun. A. Mykolaičio 
prašymu, sugiedojome “Marija, 
Marija”.

Giminaičiai —. A. Jankūnas ir 
A. Rimas, kurie rūpinosi velio
nio laidotuvėmis, visus pakvietė 
pietų į Gold Coast restoraną. Po 
vaišių, giminaičiai dėkojo šaū-i 
liams, kurių buvo 1 aidotuvėse 
18, ir visiems dalyviams .už pa
laidojimą jų giminaičio. Iš viso 
dalyvavo 50 asmenų.

K. P.

f

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

I 1
! I

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENilNt 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

PATARNAVIMAIQucafOf

Laid^tarių 

Dir aktorių

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

BUTKUS - VASALUS
TtL: OLymptc 2-1 Hl

TeL: LAfayette 1-1471

know Your heart

— Sovietų valdžia pirko Vak. 
Vokietijoje įvairių mašinų už 
400 milijonų dolerių.

nuoširdžią užuojautą reiškia velionies šeimai
REGINA ir MYKOLAS SIMOKAIčIAI (LACKAWOQ

2424 WEST 69th STREET KKyubEc 7*1213
11U2X SOUTHWEST HIGHWAY, PnJo* Hilu, DL 174*4411

Garbingos atmintiesJUOZUI AUDĖNUI
mirus,

rn~n

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiim
(FIGHT HE APT DISF ASE

PETRAS BIELIŪNAS'
netekome pavyzdingo idėjos draugo, nepavargstančio “Varpo” 
bendradarbio ir nenurimstančio kovotojo už Tautos ir žmo
gaus laisvę.

Liūdesyje jungiamės su vehohies žmona, dųkj^ ir kftais 
artimaisiais. _ ■<. • **: t-

‘ 4. ,f***r" ■ A .ft

VARPININKŲ FILISTERIŲ DRAUGIJA 
ir ‘TARPAS”

TTTTT jy

miiuiMiinblIOHl
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VLADO ŠOLIŪNO KALBA KRIKŠ
ČIŪNŲ DEMOKRATŲ TARYBAI

L e4uvių krikščionių demokratų LKDS glaudžiai bendradar- 
tarybom suvažktv’mas įvyko rug-j bau ja su dauguma VLIKą su
sėjo 18 dieną Chicagoje. Vladas 
Šol ūnas, Lietuvių Krikščionių 
demokratų sąjungos centro ko
mitete pirmininkas susirinku
siai tarybai pasakė šią kalbą::

“Jau ne pirmą kartą tenka į; 
jus p abilti. Pr eš pe rą metų L e 
tuvių Krikščionių Demokratų 
sąjungos suvažiavime bandžiau 
plačiau paliesti visas veiklos ap-j 
raiškas: vidujinę, tarpgrupinę 
ir tarptautinę, šiandien nedary-j 
su detalizuotų pranešimų, nes' 
kaip tarybos suvažiavimo prog- j 
ramoje paskelbta, šis forumas i 
priklauso kiekvienam šio suva-l 
žiavimo dalyviui. Trumpai bet-' 
gi noriu su jumis pasidalinti ke
letu minčių, kurios turėtų būti 
pa 1 ėstos šio suvažiavimo 
sijose.

Bendrai kalbant, turiu 
centro komitetą ir keletą 
lių skyrių. Naiiams kilojantis iš 
venos vietos i kitą, reiktų pa
ieškoti būdų praplėsti skyrių 
tinklą ir sustiprinti skyrių veik
lą tose vietovėse, kur ji yra pri
gesusi. Paskufnis LKDS suva
žiavimas Įpareigojo centro ko
mitetą sudalyti atitinkamą orga
nizacinį persitvarkymą ir įstoti 
į Amerikos Lietuvių TaYybą. Tai 
turėtų būti išspręsta artimiausiu 
laiku.

LKDS atstovavimas Vyriau
siame Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete yra stiprus ii' VLIKo dar I 
tams pritarimas yra neabejoti- i 
nas. LKDS nariai aktyviai daly
vauja VLIKo valdybos ir tary
bos darbuose. VLIKo valdybai 
sumaniai vadovauja mūsų sąjun 
gos narys dr. K. Bobelis, per
rinktas antrai kadencijai su di
dele dauguma VLIKą sudaran
čių grupių pritarimu. Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto tarybos komisijose LKDS 
atstovai pasireiškia kaip akty
vūs komisijų nariai ar jų vado
vai.

disku-

veiklą

‘ darančių grupių, nesklandumų 
pasitaiko tik su tomis grupėmis, 
kurios, nors būdamos VLIKo 
riaus prie jo veiklos neprisideda. 
Sąjungos nariai ir jos draugai 
yra gerai informuojami su regu
liariai tr’s kartus į metus pasi
rodančiu Tėvynės Sargu ir daug 
dažrfau pa -i rodančiu LKDS Biu 
leteniu. Nepaprastą padėką tu
riu išreikšti T vynės Sargo re
daktoriui ponui P. Maldeikiu, 
kuris taip numaniai ši darbą dir
ba jau eilė metų. Antanui Bal
čyčiui. kuris pajėgė ji padaryti 
fiziniai savystoviu. Biuletenio 
redagavimo rūpesčiai krinta ant 
Pr. Povilaičio pečių. Jam taip 
pat priklauso didelė padėka. 
Biuletenio administravimo ir š- 
siunlinejimo d« rbai atitenka po
nams Adomu Viliušiu ir Jur
giui Inčiūnai. .

— Lietuvių raštininkų sąjun
gos pobūvis gtužir.ė įv\ks spa
lio mėn. 21 d., sekmadienį, 1 vai. 
po pietų, Vyčių salėje, 47X1 ir 
CrnrpiKl! gatvių kampas. Bus 
įvairaus lietuviško maisto ir 
veiks baras. Dovanų paskirsty
me bus galima laimi ti vertingų 
d iik’.ų. (iros puikus “Gintaro” 
orkestras. Valdyba kviečia visus 
linksmai praleisti sekm:”___L 
popiet su pafetininkais-

— East Chicagos Medžiotojų 
ir Meškeriotojų klubas rengia 
tradicinį rudens balių š.m. spa
lio mėn. 23 d., šy. Pranciškaus 
parapijos salėje, 391'3 Fir St.p 
East Chicago. Ind. Gera muzi
ka, įdomi programa ir skani va
karienė. Dėl informacijų skam
binti A. Degučiui tel. (219) 
398-1233 arba J. Pečiuliui tel. 
(219) 972 0461. Valdyba

Tarptautinė veikla yra labai 
svarbi mūsų veiklos sritis, ypa. 
tingai š*ais metais, kada Euro
pos Paralmento darbuose yra 
įtrauktas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimas. Vėliausios 
šiuo klausimu informacijos til
po paskutiniame Biuletenyje. 
Bet kokie nauji sumanymai ir 
vatarimai bus labai naudingi, ir 
paelngvins centro komiteto dar
bą. Europoje šį klausimą studi-. 
juoja ir juo rūpinasi LKDS CK 
VP ir Europos Lietuvių Krikš- 
č’onių Demokratų tarybos pir
mininkas Adolfas Venskus.

Centro komitetas eina pareį-j 
gas trečius ir paskutinius savo 
kadencijos metus. Ateinančių 
metų gegužės mėnseio pabaigo
je teks rinkti naują Lietuvių pašviesinti. 
Krikščionių Demokratų sąjun-j 
gos centro komitetą. Šis suvažia- Į 
vimas negali išsiskirstyti neap- kinti prezidento Reagano sank- 
taręs ateinančio komiteto suda- ei jomis, kada pats parduoda ja- 
rymo reikalų. ' -J

(CK pirm. Vlado Soliūno kal
ba šiek tiek sutrumpinta).

— šiais metais D. Britanijos 
grūdų derlius yra » rekordinis, 
22 mil. tonų kviečių, miežių ir 
avižų sudarys problemą Vakarų 
Europos bendrojoj rinkoj. Ben
druomenė britų ūkininkams ga
rantuoja 2,400 mil. svarų, jei 
grūdai ir nebūtų parduoti. Iš vL 
so grūdų derlius Europos Ben
druomenėj sieks 125 mTl. tonų. į 
Perteklius, greičiausia, bus par-į 
duotas pigesne kaina Sovietų 
bloko kraštams. Bendruomenės 
sviesto kalnai taip pat numato
mi už/ trečdalį kainos perleisti 
Sovietams.

PIANISTO MANIGIRDO MOTERAIČIO KONCERTAS

š.m. spalio rr.ėn. 24 d., sekma- 
: dieni, 3 vai. p. p. Jaunimo Cent

ro didžioje salėje, 5620 S. Cla
remont. Avė., Įvyks pianiste M. 
Moteka;čio koncertas.

— Nairobio laikraštis rašė, 
kad Knijoje moterys naudoja 
chlorkalkių skiedinį savo odai i ^nvenc0a

Prancūzai labai ncpaten-

vus Maskvai.

‘’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS'

Mrnr-i. ImU — P»rd*vlmci ' , , hamsi, — F»r4<vi»^
tlAL ESTAT1 FOR SALI | 5t*AL SSTATB FOR SALI

_ ____ _______ i n n ,, J _ _ _ - - - -i i- ■ sbs

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
TR TUMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS tlETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, • g 
arba rašant tokiu adresu: Į

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039 |

ENERGY 
WISEr

--------------------------------------------------------------- -——----- ------------- ------------- -

Naujai pasirodžiusi >
K x DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga .

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

- >

KAINA — $17. (Persiuntimui^ridėti $1) ~ '
' * Siųsti čekf:

F”' ” ‘ Naujienos, 1739 S. Halsted St. r.
Chicago, IL 60608 ■"■Y’.1’’

Bus išpildyti šie kūriniai:

1. A. Keyboard Allegro—Arne
2. Sonata, op. 54 —Beethoven, 

“ i — Kepenis,
4. Lietuviškas šokis—Gaidelis,
5. Rondo —Gudauskienė,
6. Vizija — V. Jančys,
7. Velniuko šokis—Jakubėnas,
8. 12-ka preliudų—Tcherepnin 

| ir 9. 10-tas etiuias-f-moll—Liszt, 

i Bilietų kainos: studentams ir 
• pensininkams — 4 dol.; visiems 
j kitiems.— 7 čol. Bilietai gauna

mi prie įsjimo.
Naujienų pusdapyje.

Pianistas Mcnigirdas Motekai- 
tis daug koncertuoja Amerikoje

ir užsieniuos. Jis yra koncerta
vęs kaip solistas Chicagos NBC 
Televizijoje su simfoniniu orke
stru “Artists’ Showcase” progra
moje, su Chicago Philharmonic 
Auditorium Teatre, ir atlikęs 
daugybę kitų koncertų, gauda
mas geriausius įvertinimus i iš 
spaudos. ';

— Netoli Buenos Aires susi
dūrė du traukiniai. 85 keleiviai 
sužeisti, 26 — -sunkiai. Iš Mar 
dsl Plata traukinys ėjo į Bue
nos Aires ir kirto į lėčiau va- 
žuiojančio užpakalinius vago
nus.

— Prancūzų ūkininkai išdali
no dovanų 10,000 kiaušinių grįž
tantiems namo britu turistams, 
kad jie grįžę protestuotų prieš 
prancūzų kiaušinių ir kalakutų 
importo suvaržymus. '

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
_ yra seniatsia, ffidifausia ir turtingiausta lietuviu fateraalm* ar- 

lietuviams ištiktimi tarnaujanti jau per 92 metux

SLA - atlieka kultūriniu* darbut. gelbsti tr kitiem*, kuria tuo, 
uaitxis (Urba. .

— Šnekėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri* 
apdraudę tfvn nariam*

— apdraudžia pigiausiomis kainomis x__a neįeito pelno, na- 
riamt patarnauja tik savišalpos psEnurtu

Kiekvienas lietuvis tr IleXivin dhsugo 
Suxivienijime apsidrausti iki $10,000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — SnOowmezu 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, neto ančiai* 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vodkas apdraudžii pigia terminuota apdrauda: ui
7 $1,CQP ipdraudos rūmą temoka tik $3.00 metama.

KLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite*
1 savo apylinkės SLA kuopi* veikėjus jie Jum* 
mielai pagelbės Į SLA įsirašyti.

KHEt* kreiptu Ir tiestai 1 SLA Centru

Lithuanian alliance of America t
H. V. locci 

MT W. fit
II t«l a its Mi-txia j.

~ --. ■ _______________

■ DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gurmu _ MINTYS IR DARBAI. 259 psK liečia 1905 
metų į\ jklus, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą  >8.00
Dr. A. J. G n s ^en — DANTYS, jq priežiūra, wveikata Ir 

grožis. Kietais viršeliais  
Minkštais viršeliais, tik*

Dr. A. J. Gnisen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

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

dedant SI persiuntimo Išlaidoms

M.00 
13.00

F2.00

ITM M. HALfiTXD ST^ CHICAGO, EL IMU

KAM MOKĖTI NUOMA?
‘ GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėsi
mas. Savininko paskola 10%.
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminij-aus langai. Nau-

| jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian..j 
Savininko paskola.

2 butai. įrengtas skiepas., Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti tel.' 436-7878

ŠIMAITIS REALTY i
2951 West 63rd Street

‘‘i ■ .'■■■"’Į

; JOHN GIBAITIS
I Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava
(312) 776-8700

READER — ADVISOR — PALMIST
> READINGS BY

I ;-------------- ------------------------- ------

KATERINA
ONE -visiT WILL CONVINCE YOU. 
Help and Advice On All Affairs 
of Life such as LOVE, HEALTH, 
BUSINESS, MARRIAGE, DI
VORCE, reunites the Separated.

Removes Evil and Bad Luck 
from you, and yours.

FOR APPOINTMENT, CALL 792-2774 
; 6432 NO. HARLEM (Corner of Devon) 
i ——-——

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

. “Liucija” jau atspausdinta.
, Autorius pavaizduoja lietuvių 

gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu juma gali daui 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos" 
išleista knyga su legališkomif 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje

— D. Britanija pasirašė kon
traktą pastatyti Indijai 200 mi
lijonų svarų vertės, 1,000 mega- 
vatų jėgainę.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldimį. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

gruntuotai ir sąžiningi L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tai man Avi.
Ttl. 927-3559

DOMESIO
62-B0 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllio 
Liability apdraudimas pensinio- 

kims. Kreiptis:'*
A. LAURAITIS 

U45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Ą. TVEKAS
LafkrodfiaI tr brtnfenyhte 

Pirdivinuf Ir Taisymas 
U44 W«t Strsef 
TaL REpubHc 7-1M1

- ’ - »-« 4 -A ' - * r - -

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, Jll. 60632.’ Tel'Y A 7-5980

M. ŠIMKUS
Nctary Public' 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra* 

šymai ir kitokie blankai.

Advokatas
‘ GINTARAS P. ČEPĖNAS
j Darbo valandos: Kasdien: nuo

9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.
1 šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.

Ir pagal susitarimą.
Tek 776-5162

2649 West 63rd Street
Chicago, ŪI 60629 ,

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLA1TIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą

6604 S. KkW« Ava. 
Chicago, I1L 60629
TeL: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYT] 
DIENRAŠTI “NAUJIENOJ '

6 — Naujianoe, Cblęągo, 8, m. Thur»d*jrt O«tob«r 21, 1%Q




