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ČADO KAREIVIAI SUPA ĮSIBRO 
VĖLIUS LIBIJOS PASIENYJE

1,800 ČADO KAREIVIŲ JAU APSUPO UM ČALUBA 
PAGROBTĄ OAZĘ

NDŽAMENA, Čadas. — 1,800 
Čado karių trečiadienį pasiekė 
Um ČaJuba oazę, .kurią praeitą 
savaitę užėmė buvusio prezi
dento šalininkai.

Vyrauja įsitiinimas, kad Li
bijos kariai, tankų A gerų kul
kosvaidžių padedami, apsupo 
Libijos pasienyje esančią oazę, 
nuginklavo ten buvusį garnizo
ną ir paskelbė, kad minėtą vie
tovę užėmė buvusio prezidento 
Gukuirii šalininkai.

Prez. Havre, sudaręs smogia
mąją jėgą, pasiuntė į Libijos pa
sienį. Trečiadienį oficialiai pra
nešta, kad bazė jau apsupta ir 
turės pasiduoti. Ten esantieji 
maištininkai negalės išbėgti. 
Vėliau Čado, kariai užims kitas/ 
pasienio pozicijas. . - 1

Čade nužudė katalikų

PAKAITOS P. KORĖJOS 
VYRIAUSYBĖJE

Prieš, dešimt dienų įsibrovė
liai Libijos pasienyje nužudė ten 
gyvenusį katalikų" kunigu. Tuo

SEOUL. —- Pietų Korėjos pre
zidentas Chun Doo Hwan tre
čiadienį padarė kelias pakaitas 
buvusiame ministerių kabinete.

Iš premjero pareigų preziden
tas atleido ilgametį savo drau
gą Kim Joon Sung. Jiedu ilgus 
metus dirbo Pietų Korėjos ka
riuomenėje, o paskutiniu metu 
abu tvarkė valstybės reikalus. 
Kim Joon Šung glaudžiai dirbo 
su prez. Chuir Doo Hwan, kai 
jis buvo Pietų Korėjos kariuo
menės viršininkas, o vėliau, kai 
ėjo krašto premjero pareigas. 
Chiin Doo Hwan tiktai tapęs 
prezidentu pakvietė Kim Joon 
Sungą premjero pareigoms.

Premjero pareigoms dabar 
pakviestas' buvęs prekybos mĘ 
nisteris Su Suk. Joon. Preziden
tas mano, kad Pietų Korėjos 
prekyba turi padėti sustiprinti

Prezidentas sutiko sudaryti komisiją 
Libano nepriklausomybei atgauti

SEKRETORIUS INFORMAVO IZRAELIO VYRIAUSYBĘ 
APIE NEVYKUSĮ PASITARIMĄ SU ASADU

JERUZALĖ, Izraelis. — Pen
kias valandas teko praleisti su 
Sirijos prezidentu Hafez Asadu, 
bet nepavyko su juo susitarti 
dėl Sirijos karių atšaukimo iš 
Libano, — lėktuve laikraštinin
kams pareiškė sekretorius G. 
Shultz. — Sirijos prezidentas 
galutinai ir griežtai atsisakė at
šaukti Sirijos karius iš Libano.

Sekretoriui vis dėlto,pavyko 
sudaryti komisiją, kuri svars
tytų būdus Libano nepriklauso
mybei atstatyti. Į minėtą komi
siją įeis JAV ir Sirijos paskirti 
atstovai.

nežinomos mirties; aplinkybės.
.Prįeš dvi savaites buvusio Čs- i 

d<ri prezideiątoj-jGukąimi jėgos, 
Libijos kąrių'p^ec&mp^užėmė 
pašiehibĮ-pąžę.: Galiraasi daiktas, 
kad nįai šatięs -metų buyer Nužu
dytas; pasiėnyje' gy venęš; ką|ali 
kųkunigas. ; r '.B-;

-Prezidento Havre kariuomfe- 
nė yra pasiryžusi sustiprinti-ve
stis pasienio strateginius punk
tus. Prancūzai padės preziden
tui sustiprinti visą pasienį, kad 
negalėtų įsiveržti Libijos kariai 
ir netrukdytų ^ąviyaįdybės pa
reigūnams eiti pareigas.

Papildomi pranešimai sako, 
kad nužudytas pranciškonas ka
pucinas, vienas gyvenęs Libijos 
pasienyje.

BRAZILIJOS VALDŽIA
LJKOBBPINIGŲ > 

RI(į^£|^ĘIRO, 'I^į
— E'ięHel 'Briž^. nauja^^ 
tas • de.’^^Kbp-^itiiefei  ̂
ras, '.^žMįejb. ’eiti-'srefe pąrei 
bet ^^-^&dpįnęįvj^o’^ėnto. 
Jis Į^^Ęsi^ri^h^r^o'nęmine 
iok-o.^deI^Jd^^HęšČip':^)ukle 
nes 15ėrį^rii^'ife^.lėš palaikyti 
tvarkos;• . ?• .'.
nes

.Valsfadję&<4>ekretoria»'^ SbuįV? Jiedn tarėsi-su 'izraelitais. .di»ę^Sirijcs2 
nenorą atšaukti saVo karius iš Libano teritorijos.

TEISMAS LEIDO PO
PATIKRINTI AUTOMOBILIUS

— Aukščiausias teismas nu
tarė, kad moterys, įmokėjusios 
į fondą tiek pat kiek ir vyrai, 
turi teisę gauti tokias pačias 
pensijas. Iki šiol jos gaudavo 
mažesnes pens’jas, nes aiškin
davo, kad moterys ilgiau gyve
na, tai ilgainiui tas skirtumas 
išsilygins.

L.rBraoĮa .-stebisi, kaip buvu-’- 
si administracija galėjo taip iš-1 
leisti-jvisuš pinigus, kad ižde ne- ( 
paliko nė cento. Visos išlaidos 
paremtos dokumentais.

Brazilijos prezidentas apkar
pė visų provincijų‘išlaidas, kad 
galėtų mokėti nuošimčius už 
bankų paskolintus, pinigus. La
bai iškarpytos kariuomenės ir 
policijos išlaidos. Laimė, kad 
Rio de Žaneiro elektros stotis 
valdo miestas, o ne privačios 
bendrovės, tai mieste visą la:ką 
apšviestos gatvės ir valdžios 
įstaigos. Bankuose yra pinigų, 
bet už juos reikia mokėti labai' 
aukštus nuošimčius.

— Ekvatoriaus Ginėjoje su
šaudė du karininkus, sąmoksla- 
vusius nušauti prezidentą gegu
žės 11 dieną. /

* X s— Vyriausio teismopirminin- 
kas Warren E. Burger sutiko 
leisti policijai tikrinti įtariamus 
automobilius. »

^fflrarari Baker (R)

IKI ŠIO METO TIKRINIMUI REIKĖJO GAUTI TEISĖJO 
LEIDIMO, 0 DABAR POLICIJOS VIRŠININKAS LEIDŽLA

WASHINGTON’. D.C,— Aukš
čiausias JAV te’smas, 6 balsais 
prieš 3. leido Amerikos policijai, 
patikrinti automobilį, jei jame 
yrą įtariamas ginklas, sprogs- 

' taip a medžiaga ar kitas pavo
jingas daiktas. Ji gali tikrinti 
. automobilį net ir tuo avėju, jei- 
I gu nieko jame nėra.
I šis nutarimas turi labai dide- 
lės svarbos visam kraštui, nes 
nutarimas liečia visus Amerikos 
piliečius ir visus Amerikos ke
liais važinėjančius automobilius.

; Aukščiausias teismas sprendžia 
’ tiktai tuos klausimus, kurie lie- 
: čia federalinius įstatymus ir

Konstituciją. Kitų klausimų jis 
neturi teisės spręsti.

Anksčiau policijos pareigūnas 
galėjo krėsti mašiną tiktai su 
te:sėjo leidimu, o dabar polici
jos viršininkas turi teisę leisti 
policininkui patikrinti, ar kar
tais mašinoje nėra ko nors pa
vojingo.

AMBASADĄ GALĖJO 
IŠSPROGDINTI FANATIKAI

BEIRUTAS, Libanas. — Britų 
televizijos tarnautojai, renkan- 
tieji žinias savo žiūrovams, 
skelbia, kad šių metų balandžio 
13 dieną Amerikos ambasadą 
galėjo išsprogdinti Islamo fana
tikai, valiusieji ambasados pa
talpas.

Nustatyta, kad ambasadoje 
dirbo 16 Islamo šalininkų, ku
rie kiekvieną vakarą ateidavo į 
ambasadą kambarių valyti. Jie 
žinojo, kad tą dieną posėdžiaus 
ČIA atstovai. ?4usulmonai, ypač 
jaunimas, Irano valdovo Cho- 
meini yra nuteikti prieš ameri
kiečius, o dar labiau prieš ČIA 
atstovus.

EGIPTAS GAUS ŠIMTĄ J?
JULIJONŲ DOLERIŲ Y

KAIRAS. — Egipto vyriausy
bė gaus iš Amerikos 1Q0 milijo
nų dolerių, kad galėtų pabaigti 
600 megavatų elektros stotį Įs- 
mailijoj, prie Suezo kanalo

Amerikos inžinieriai jau pa
statė dvi milžiniškas elektros 
stotis, ši bus trečioji. Kada bus * ▼ 
baigta trečioji elektros stotis, f 
krašte bus ne tik šviesos, bet ir 
energijos dirbtuvėms suktis.

Egipte sunki alyva pardavinė
jama po 11 centų už galoną. Ši 
alyva labai tinka motorams va
ryti. Amerikoje už tokį skystą 
kurą dizelio motorams varyti 
moka 7 kartus brangiau negu 
egiptiečiai.

Egiptiečiai mokosi, kaip kon
troliuoti elektrą. Tai ne toks 
lengvas dalykas, nes tos srities 
žinovų labai mažai Egipte.

Tas pačias mintis sekretorius 
pakartojo Izraelio vyriausybės 
atstovams, atvykusioms sekre
toriaus sutikti. •- □ '
, JAV yra įsitikinusios, kad Si
rijos karo jėgos turėtų išeiti iš 
Libano, prezidentui Asadui pa
sakė sekretoritis Shultz.

— Prezidentas Asadas smar
kiai klysta, jeigu jis mano, kad 
Izraelio ginkluotos pajėgos bus 
taip lengvai-įtikintos išvykti iš 
Libano, —pareiškė Izraelio už
sienio reikąlų minisleris I. ša- 

jęniras. • '
g .Sekrėtpriųs nepatenkintas pre-

Prez. Asadas griežtai pa
reiškė, kad Sirija neatšauks 

savo karių iš Libano.

timuose ir Tolimuose Rytuose.
Trečiadienį į Izraelį buvo at

skridęsPrancūzijos užsfęnio»rei- 
kalų ministeris Claude Cheys- 
son. patarėjų lydimas. Jis tarėsi 
su Izraelio užsienio reikalų mi
nisters Šamiru. Cheysson pra
nešė, kad ir jis atskridęs į Iz-

z dento-Ąsado. pozicija; bet jis -raeiį informacijos sumetimais, 
savo kelionėje gavo Svarbių in-' 
formacijų ąpie- padėtį Artimuo
se Rytdosė.'.žinios’.psilės teigia
ma kryptiĄii Aukręipji pąstąn-.

■ | gas siekjti tąikOš.. . . /
• Sekrętbriųs ketvirtadienį ren-« 
gėsi iškristi’į Jordaniją ir pasi
kalbėti <su pačiu karaliumi bei 
vyriausybės nariais. Sekretorius 
taip pat Moti ddr sustoti Egipte 
ir pasitarti su užsienio reikalų

! ministerių bei prezidentu Hosni 
Mubaraku.

Jeigu sekretorius suspėtų, tai 
ketvirtadienio vakare jis turė
tų išskristi į Washingtoną. Sek
retorius nori penktadienį būti 
Washingtone ir informuoti pre-

I z denlą Reaganą apie padėlį Ar- kinti kelia nelaimę.

savo kelionėje gavo Svarbių ip- Jis jau buvo girdėjęs apie Siri
jos prez'dento griežtą užsispyri
mą neatšaukti Sirijos karių iš 
Libano.

Izraelio ministeris šamir pra
nešė, kad Izraelio vyriausybė 
planavo atšaukti savo karius iš 
šuf kalnų, kad Sirija turėtų lais
vą susisiekimą tarp Beiruto ir 
Damasko, bet dabar vargu ar 
Izraelio kariai paliks šias pozi
cijas.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $415.

— Ne cukraus valgymas, bet 
kūno nepajėgumas cukraus virš-

Liepos 8:.. Elzbieta, Danga, 
Tauragis, Aguona, Rodis, Daili
dė, Pušinis.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:26.
Oris vėjuotiš, šiltai.

Senatorius Howard Baker 
tikrina prezidento Carterio 

nukniauktų dokumentų 
naudojimą.

ŽMONĖS NORI PATEKTI 
Į AMERIKĄ

WASHINGTON, D.C. — W. 
Scott Burke, kuriam pavesta 
tvarkyti visus įvažiavimo į JAV 
reikalus, stebisi, koks didelis 
žmonių skaičius nori patekti į 
Ameriką. ,

Savo laiku vartai į Ameriką 
buvo atdari ir galėjo pro juos 
įeiti beveik visi, kas liktai no
rėjo, bet šiandien jau taip nėra. 
Vartai j Ameriką užkelti. Ne 
kiekvienas gali į šį kraštą įva
žiuoti. Reikia turėti vizas ir iš 
anksto paruoštus leidimus.

Anksčiau kasmet į Ameriką 
nuolatiniam apsigyvenimui įva-

Jie atnešė pakankamai dina
mito. Sudėjo j j taip, kad pa
kenktų ČIA atstovams. Kai di
namitas sprogo, tai užmušė 60 
žmonių, tarp jų 17 amerikiečių. 
Visi jauni arabai, valiusieji am
basadą, dingo iš Beiruto. Tyri
nėjimas parodė, kad jie ne tik

FIDEL CASTRO BAUDŽIA 
LĖKTUVŲ GROBIKUS

MIAMI, Fla. — Iš Kubos atei
nančios žinios sako, kad dikta
torius F. Castro pradėjo smar-' 
kiau bausti lėktuvų grobikus. 
Viena savaite trys kubiečiai pa
grobė tris Amerikos lėktuvus 
ir privertė lakūnus skristi į Rū

dingo iš ambasados, bet ir iš Li- ■ bą. Kuboje niekas nekrėtė at- • 
bano. Policija jų negalėjo su- Į skridusio lėktuvo. Grobikai lais- 
rasti, nes jie jau buvo pasiekę vai išėjo iš lėktuvo, susiliko su
Iraną, Libiją ir kitas vietas.

žiuodavo nuo 300 iki 400 tūks
tančių užsieniečių, šiandien į 
Ameriką kasmet legaliai įva
žiuoja nuo 30,000 iki 40,000, sa
ko Burkc. VaNtybės departa
mento įstaigose yra 170,000 pa
reiškimų žmonių, užpildžiusių 
reikalingas anketas. Labai daug

savo šeimos nariais, šiltai grįž- , 
tančius pasveikinusiais, o vado
vybė leido Amerikos lakūnams 
grįžti į Ameriką.

Dabar pranešimai sako, kad 
Castro nutarė griežčiau bausti 
lėktuvų grobikus. Kokia ta baus
mė bus, nepranešama.

— Iš 16 pirmų astronautų,
Eifelio bokštą kasmet dažo, kad plieno ramsčiai ne- 

surūdvtų ir nepalmktų. Bokštą naudoja greta 
esantis didelis aerodromas.

norėtų atvykti iš Artimųjų Ry- j septyni sirgo skriejimo liga, blo- 
tų ir iŠ komunistų pavergtų 8ai jautėsi. Liga sumažina astro- . 
kraštų. na u to pajėgumą.



LIETUVOS KLAUSIMAS EURO
POS PARLAMENTE

Europos Priamento sesijos, prašyti paremti Baltijos valsty- 
kuri prasidėjo sausio 10 d., die- bių klausimą, 
notvaikėn įtraukus Baltijos vals
tybių klausimą, į Strasburgą at
vyko skaitlinga pabaltiečių de
legacija: VLIKo pirmininkas dr. 
K. Booelis, D Britanijos Lietu
vių S-go> pirmininkas Zigmas 
Juras, Prancūzijos lietuvių vei
kėjai Birutė ir inž. Adolfas Venc 
kai, Latvių informacijos biuro 
Miunchene vedėjas Julijus Ka
belis, tstų veikėjas Europoje 
Ants Luik, Švedijos latvių s-gos 

'pirm. Imant Freimanis, ir AL- 
Tčs informacijų direktorius kun. 
dr. j. Prauskis.

Serijos išvakarėse pabaltiečių 
delegacijos nariai pa’darė vizi
tus Parlamento prezidiumo na
riams ir susitiko su visa eile Par. 
lamento ats-fovų, kuriems sutei
kė platesnių informacijų apie 
padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje. Daugumas Parlamento 

• atstovų, su kuriais buvo kalbėta, 
žadėjo paremti rezoliuciją ir už 
ją balsuoti.

Kaip žinome, svarstant šios re. 
zoHucijos projektą praeitais me
lais Politinėje komisijoje, prieš 
prdjėktą buvo pasisakę kai ku
rie šoeialistsH. Nėt prieš kelis 
mėnesius Europos Paflamento 
socialistų bloke buvo žiūrima Į 
šį klausimą gari abfeyriigai ir šal
tai. Buvo abejojama, ar dabar 
yra tinkamas laikas, kai bando
ma rasti bendrą kalbą su sovie
tais Įvairiais kl-ausimais, kelti 
tokį klausimą. Bet daugumos 
socialistų nuomonė pasikeitė po 
to, kai Vidurinės it Rytų Euro
pos socialistai (ėgžffinės parti
jos), susirinkę 1982 m. lapkričio 
1-2 dienomis Bonnoje, priėmė, 
rezoliuciją, kurioje buvo pasiĮ 
sakyta už Europos Parlamento 
iniciatyvą, ir Vak. Europos' so
cialistai (ėgzilirrės partijos), su
sirinkę 1982 m. lapkričio 1-2 die
nomis Bonnoje, priėmė rezoliu
ciją, kurioje būVo pašisakyta už nijos .gyventojams gerai žinomą 
Europos Parlamento iniciatyvą, iš televizijos, siautės Airijos at- 

•ir Vak. Europos socialistai pa- stovą. Jam pasakiau apie Lie^

Tačiau pabaltiečių delegacijai 
Strasburge reikėjo išgauti iš Par 
lamento atstovų tvirtą užtikrini
mą, kad jie balsuos už tą rėzo- 
liuc'ja, todėl mes susitikome su 
parlamento pirmininku Pieter 
Dankert, Olandijos socialistu, ir 
su šios rezoliucijos referentu 
Otto Habsburgu,. kuris yra. Vak. 
Vokietijoj krikščionių demokra- j 
tų partijos atstovas. Jie mus už
tikrino, kad rezoliuciją priims, 
bus siekiama ją įgyvėndinti. Bus 
daioma viskas, katf Baltijos vai s 
tybių klausimas nebūtų užmirš
tas. . . \
Taip pat turėjome progos pasi

kalbėti su Europos Parlamento 
vicepirmininku dr. Klepšch, Vo
kietijos krikščionių detnokratų 
partijos atstovu, kuris taip pat 
daug prisidėjo, kad rezoliucijai 
būtų Įrašyta į Parlamento die
notvarkę.

Teko taip pat kalbėti su Bri
tanijos konservatorių partijos at
stovu Sir James Šcott-Hopkius; 
kuris buvo vienas iš pirmųjų iš
kėlęs Baltijos valstybių klau
simą Europos Parlėmente. Jis 
p4 si pažino Baltijos valstybėse 
nėia buvęs, bet daug pabaltie
čių pažįsta Anglijoje. Susitikau 
ir jau pažįstamus iš Anglijos; 
konservatorius R. Tyreli ir Ri-- 
card J. Simmonds, iš kurių pir
masis turėjo kalbėti Parlamentof 
posėdyje mūsų klausimu, bet 
vėliau buvo paskirtas tam už-:, 
dariniui antrasis. Malūnu buvo.’ 
juos supažindinti su riša mūsų 
delegacija ir kartu padiskutuoti1 
mums rūpimas problema*, Jut

. nųęšii’djUmąs mnmsjl ngęate 
į dėti PŽjaltijo tautoms fedVa ste
bėtinas. ., ' ;;

Kalbėjau • taip pat su. kėliai^ 
Airijos atstovais, kurie irgi pa-; 
žadėjo balsuoti už rezoliuciją.; 
Susitikau1 ir kun. Paisley, Britą-:

■i Įr ?y

-

A ■*.

Karaliaučiaus pilis
--   —   ——--- — 

tėvą ir paprašiau, kad balsuotų ( (Vokietija), J. Gawronski (Ita- 
ūž rezoliuciją. Jis užtikrino ma
ne, kad Sov. Sąjungą pažįsta, ne
blogai-, ir jo atversti jau nėrer- 
kia. Prižadėjo mūsų reikalą

Debatai dėl padėties- 
- je, Latvijoje ir L. - * . •« Z

' čfiskusijoins kitais

Lfet&vo-

—-------- - • Vokietijos soctaldėmokratų
Į lija), P. Romualdi (Italija) ir kt. partijos atstovas Hahs-Jūachin 

Otto Habsburgas ir D. Brita-

šSnsro

klausiirtais,

17:30 vai. Pirmuoju kalbėtoju 
btfvO rėžoliucijdš fėfėrė^fas Otto 
Habsburgas. Po to kalbėjo J. 
Verrokeh (Belgija), R.‘ Šim- 
nimds (D. Britanija), H. Sėėlėr

į

Great 
American 

Dream 
Machine.

Otto Habsburgas ir D. Britą- Seėler, kalbėdamas savo frakci-: 
nijos atstovas atkreipė Pažlax jos vaidu, pasidžiaugė, kad Eu-

^Stovų dėmesį i ia£, jog t ropos Parlamentas, stebėjęs žmo 
."dėbatus kiaušo Pabaltijo tautų gaus teises visame pasaulyje, sū. 
•atstbyai atvyki iš Įvairių kraštų, rado laiko tarti taip pat aiškų 
Jie. .’atstovauja ne tik pabahie- ,žodį apie “ ' ‘

gyvenantiems laisvajame Vokietijos 
pąšattlyje, bet ir tiems, kurie nte- tinka šu stub 

I gali atvykti pasiklausyti šių svar dėlto, .kad jie 
bių debatų nes gyvena Sovietų ■ 
vergijoje. Jis pabrėžė, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija yra Eu
ropos kultūros kraštai, ir tos tau
tos kenčia neteisingą sovietinę 
priespaudą. SbV. Sąjunga sulau
žė visas pasirašytas su tais kraš
tais sutartis, kuriomis buvo įsi
pareigojusi gerbti jų laisvę ir 
nepriklausomybę.

Britanijos konservatorių par
tijos atstovas R. Simmonds pa
brėžė, kad čia, Vakaruose, de
mokratinė santvarka yra supran 
tama kaip garantuota ir dažnai 
neįvertinama. Kai vyksta rin
kimai, daug žmonių visai nepri
siverčia nueiti balsuoti. Bet jei
gu būtų leista pabaltiečiams lais
vai balsuoti, jie mokėtų pasirink 
ti santvarką, kurioje galėtų lais
vai kalbėti sava kalba, turėtų 
pilną religijos laisvę, ir nebijo
tų suėmimų bei deportacijų. Jis 
taip pat atkreipė atstovų dėme- . 
sį į tai, jog _____________
kalbama apie žmogaus teises to
limuose kraštuose, bet pamirš
tama tos pat teisės čia pat, Ry- 
Europoje. Jis paragino visus Par 
lamento atstovus pademonstruo
ti' savo, vienybę, balsuojant už; dele balsų dauguma: 98 atsto
sią rezoliuciją. vai balsavo už rezoliucijos pri-

dahbo partijos agonija
Tokio praTKlmėjimo Britų vo portijos vadovybės priimtas 

Dėrt»o Partija neturėjo per pas-, dokumentas. Aišku, tokiame 
kutfnius 50 metų, — rašo laik-Į gynime nebuvo nuoširdumo, ką 
raštini, skelbia radijas ir tele^ pastebėjo rinkėjai.
vizija. Kokia yra tokio pralai-
niėjiriio priežastis ar priežastys? tafpyje Britų Darbo Partiją in-

Tuojau po rinkimų girdėjau' CUtrttvo kraštutiniai kairieji ir 
v'ėną radijo komentatorių iš-’partija neturėjo stipraus vado, 
reiškiant nusistebėjimą, kaip kuris būtų pradėjęs tą infiltra- 
Konservatoriai su krašte esan- ciją sustabdyti. Britanijos rin
giais trimis su puse milijono be- kėjai nemėgsta kraštutinumų, 
darb.ų, ir rekordiniais biznio Parlamente yra reikalinga stip- 
tirmų bankrotais, galėjo iŠ viso ri opozicija geram krašto vai- 
laimėli rinkimus, jau nekalbant dymui, bet šiuo metu to nesi- 
apie jų didelę persvarą.

Atsakymą davė ta pati radijo 
stotis po kelių minučių žinių biu
leteny jė: konsėrvatorių laimėji
mu cuaugia* Amerika, Europos 
Bendrorios Rinkos vaistyWs, 
Japonija ir net Kinija, gi darbie- 
ėių praiaimėjimą apgailestauja 
sovietų Sąjunga. t

Tas jokiu bfid'u irerūdo, kad 
Britų Darbo Partija yra Sovietų 
oąjungdš šdKriirfkė. Bet j oš rin
kimine programa ir kai kurių- 
vadų pas-saKymai daugiau pa
taikavo Sovietų Sąjungai, negu 
Amerikai ir jos sąjungininkams . 
Europoje. Net pats partijos ^a-- 
tias .vt. Fddt savo kadencijos 
metu nerado reikalo apsitatekyn 
Am&-ikpjfe, o tik Rusijoje.

Darbieerų rinkiminis nrani- 
j testas feįfeatavo pasitraukti iš 
i Eūropoš Bendrosios Rinkos ir 

penkėrių metų bėgyjė išmesti 
visus atominius ginklus, fiėatsi- 
zvelgrant j tai, ką Rusija darys.

■ Kai kurife darbiečių vadai su tuo 
nesutiko, bet per rinkimus tu
rėjo manifestą ginti, rids tai bu-

Tokio

Paskutinių kelių metų laiko-

mato. Konservatoriai turi 144 
parlamento atstivų persvarą už 
višafe kitas partijas kartu sudė- 
jtfš. Reiškia, ponia Thatcher ga
li daryti ką nori, nes opozicija 
yfk bejėgė. •»

Žinoma, konservatoriai elgsis 
taip, kad po penkerių metų lai
mėtų ir sėkančhis rinkimus, bet 
tas priklausys nuo to, ar Darbo 
Partija pajėgs išsiristi iš dabar
tinės agonijos. Kai kurie ko
mentatoriai galvoja, kad ir 1979 
metų rinkimus darbiečiai laimė
jo konservatoriams. Ar ta padė
tis pasikeis per sekančius pen- 

'’kehuš metus? ,,
Jaū prasidėjo naujo Darbo 

partijos vado rinkiniai ir kąn- 
cfiddtų iėTffikšta. Taipgi prasi
dėjo išeiti į vi&šūiną tų kandi
datų prograifių skirtumai, kurie 
taip pakenkė džtfbieeių pAskuti- 

ki£eū rihklmThėi akcijai. Ar vėl 
nepasikartos sėūoš klaidos? 0 
gal Liberalų ir Socialdemokratų 
alrjansas perims pagrindinės 
opozicijos rolę? Bet'atijahsas ir
gi nėtrrri vieno^vado.

<1 v   UllUb 1U1111 bU117,tautų hkimą,!
Pmėiškiant padėką ūz sėkiriin «e tik.į,^ •

Svarbiausia, svarbtaų^ccegu par
tijų p rograina/'^fte'riopozicijos

gaus teisės yra nėdadijafnos. Jei,

gą šios' rezoliucijos pravėdimą, 
VLIKo pirmininkas dr. K. Bobe. 
lis pakvietė nusipelniušius Par- 
lainėn’to atstovus vaišėms, kurios 
buvo suruoštos gražioje Parla-

Vakaruose dažnai ! butu užmirštos.

minis aktas neliktų vien tik-: 
popiergaliu, tai jis privalo ga-i- .... -. . ... . ....
Įloti ir Baltijos tautoms. “le’e'

Bendruomenės užsienio rei-l D=ly™° ta’P ?at
■ , • • , . - > , . I zumahstai. Ta proga dr. K. Bokalų ministrai privalo tą temą j r °
įtraukti į sekančios po Madri
do konferencijos dienotvarkę;
Sov. Sąjunga privalo žinoti, kad 
Helsinkis suteikė jai ne tik tei
ses, bet taip pat uždėjo ir prie
voles jos valdžioje esančių tau
tų atžvilgiu.

Europos parlamentas šiandien 
šiuo išsiaiškinimu aiškiai pa
brėžė, kad tos tautos nėra be
teisės. Kaip laisvųjų Europos 
Lutų atstovybė, jis turi ne tik 
teisę, bet taip pat ir pareigą tą 
Taryti. Baltijos valstybės, kaip' 
ir kitos Rytų Europos valsty
bės, priklauso Europos kultūros 
pasauliui. Europos Parlamentas 
privalo neleisti, kad tos tautos

rėt Thatchėr; kari žino,' kur 
eina, ko siekia, ir nesvyruoja sa
vo nusistatyme.

M. Bajorinas
(Iš Europos Lietuvio)

1971 — JAV Itel kompanija 
pagamina mikropfoceso skaičia
vimo mašinos “čipą”.

Prieš rezoliuciją ’Parlament^" 
raibėjo Prancūzijos komunistų 
partijos atstovas M. Chambeiroo 
ir Graikijos — D Adamdu.

Rezoliucija buvo priimta di-

APLEIDŽIANT TĖVIŠKE

t be lis, kalbėdamas visų pabaltie
čių vardu, dar kartą- padėkojo 
visiems, kas vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie šios rezoliu-

• eros pravedimo.
Atsakydamas, D. Britanijos at

stovas Ė. Tyrrel pabrėžė, kad 
ateis laikas, kada laisvos Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atstovai 
sėdės Europos Parlamente. Otto 
Habsburgas pašakė, kad ši re
zoliucija yra didelis laimėjimas, 

’kurį pasiekė demokratų grupe 
; (britų ir danų konservatoriai) .
Ši rezoliucija rodo kėlią i Di
džiąją Europą, kada ir visos Ry
tų Europos' tautos įeis j Euro
pos Parlamentą.

Baltijos valstybių klausinio iš-; 
kėliihas Europos Parlamente su. 
kėlė didelį susidomėjimą viso
je Europoje, šiam klausimui 

r ypač daug vietbš ^yrė vokiečių 
plačiausiai skaitomas dienraštis 
Frankfurter Allgemėine.

Malonu buvo dalyvauti ir būti 
‘liudininku šio istorinio įvykio.

Zigmus Jutos 
(Iš L. Dienų)

„--.-.r-

1976 — Satelitas Vikin'g-1 nu
sileidžia Marse ir perduoda spal
votas nuotraukas.

ENERGY 
WISE

f Itera every 3,000 te 
8,000 mHeį to avoK 
wasting gasoline,

Don’t be e Bom Looori

.Merinua if tb* puk» that I* tnfidi 
of dr*ams. And, U A Saving* 

3ond« have been helping to make 
nappy ctTMuna oorna true for year*.

Now, Bond* mature In laM than 
year*. That meant your draama 

aa come true footer than rvwr before.
Tou can hiy •harea nt ybdr pnrti- 

ėaiadr by joining th* PayroH 
■feetagf Pfwn wbere yikr worft. ot the 
JmiTg MblWh pMa you Hmlt

1. ^x-n wdl ba a .reality.

Matau -aš brolio degančią sodybą, 
Žiūriu — suminti, sutrypti rugių laukai — 
Ką kūrei, ką taupei, ką sėjai — 
Viską, viską, broli, palikai...

Galvijai baubia nepagirdyti, nešerti, 
Šuva prie deginamo svirno staugia — 
0 buvome visa širdifn pamilę sefttėvių pakrantę, 
0 buvome' giliom šaknim Į ją Įaugę!...

Galulaukėj parkritusi matau senelį tėvą, 
Matau kaip tremiami vaikai vagonuose užtrokšta, 
Kaip tolumoj ant žalio kalno, 
Nngriūna dideli bažnyčios bokštai...

Neliko nieko švento, nieko gryno, nieko doro — 
Ir kankinio regiu sukruvintą vainiką, 
Ir žmogžudį regiu, rank-as mazgojantj, 
Kaip žvėrį alkatią. kai žvėrį dyką...

teėt neraudok, širdie, neverk, sesule, 
Sugrįš vėl Į tėvo kiemą!
Rugiai ir rūtos, kviečiai ir mirtos 
žaliuoja rudenį, nemif&a žiemą!...

S. Santvaras’

Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 WFST C¥®«ak po a c c^cAGd, ILL 60U8 
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KODĖL KINIEČIAI NEKENČIA RUSŲ į
Kruvini susirėmimai rusų - ii komunistinių vadų neribotus I

kaltinimus pradžioje manė, jog.kinų pasienyje patraukė pasau
lio dėmesį ir privertė spėlioti, 
kuo gali pasibaigti šie kivirčai- 
Kai kas net ėmė pranašauti, 
jog rusų - kinų karas esąs neiš
vengiamas.

Tikrai, abiejose pusėse įsi
liepsnojo negirdėto žiaurumo 
neapykanta. Sovietai pila ki
niečiams nė kiek nemaresnius 
šmežOm, kaip jų iš pareigos) 
nekenčiamiems kapitalistams. 
Na, o kiniečia keikia sovietus to
kiu įnirtimu, kad reikia stebė
tis. Pekino radijo kovo 8 d. pa
skelbė Kinijos vyriausybės nu 
sistatymą kovoti su rusais iki 
tol, kol jie bus visai sunaikin- daug 1895 metais prasidėjo gar- 

........ ......................  saus Sibiro geležinkelio staty-j 
bą. Šis geležinkelis turėjo per-į 
kirsti teritorija^ kurios iki to’ 
laiko priklausė Kinijai. Pirmiau j 
šia buvo pasiųsti rusų kariuome
nės daliniai, kurie, taip tariant, 
parengė būsimam geležinkeliui 
svetimas sritis.

Gyventojai iki to laiko savo, 
akimis nematę rusų stebėdamies j 
žiūrėjo, kaip nauji ateiviai jų! 
žemėse pradeda be atodairos šei
mininkauti. Pradžioje, kaip sa
ko ariu laikų tyrinėtojai, pasi
priešinimo nebuvo. Nes gyven
tojai jokių piktų kėslų neturė
jo ir laukė, jog ateiviai gal nie
ko blogo jiems nepadarys.

Geležinkelio statybos darbi-! 
nigai darė pylimus, statė per pa- Į 
sutaikančias upes tiltus ir ren-j 
gė būsimas stotis su visais rei-j 
kalingais pastatais. Bet jie tai 

. darydavo tik po to, kai rusų ka
riuomenės užimdavo tą terito
riją ir pašalindavo gyventojus] 
iš geležinkeliui reikalingų vie
tų. : ' A

Po to rusai vis darėsi įžūles
ni; tad vietos gyventojuose kilo, tarpe daugybę moterų i? vaikų 
pasipriešinimas. Neapykanta kurie stengėsi iš karo, lauko pa
tiek sustiprėjo, kad iš vietos gy- si traukti į saugesnes’vietas, 
ventoj ų susidarė jaųkąriškai or
ganizuoti būriai, kuiie pradėjo 

‘ puldinėti rusus. i
< Kinijos sostinėje Pekine pra

sidėjo stichinis sąjūdis prieš vi
sus svetimšalius, kurie plėšė ir 
išnaudojo Kinijos žemę. Šis są
jūdis istorijoje žinomas “bok-: 
sininkų sukilimo” vardu. Pir-j vos paveikslus ir skatina kinų 
mieji. boksininkų būriai atsira- j mases atkeršyti rusams. Jų aky- 
dd kaip tik Mandžiūrijoj kur še šiandieniniai Maskvos viėš- 
siautė> rusai. Boksininkų kari- pačiai negeresni už tuos senų 
niai daliniai degino pastolius, ^aikų rusu kazokus, kurie kapo- 
vagonus ir stočių namus, naiki-! jo metikai ginkluotus paprastus 
no rusų statomo- geležinkelio, kiniečius darbininkus. Šių išgy- 
įrengimus, ardė tiltus įr įvairius j venįmų

Vakaru pasaulis įpratęs girdė- kitus pastatus. Rusų atsiųsti

ti. Kinai kalba apie sovietų ru
sų siaubingL nusikaltimus ir 
grasina, jog 700 milijonų kinie
čių, “ginkluoti} Mao Tze-Tun- 
go idėjomis”, yra nenugalimi. 
Čia verta priminti Mao Tze.Tun- 
go garsią teoriją, jog Kinijai 
atominis karas nėra baisus^ ka
dangi tokiame kare, jo žodžiais, 
tryę šimtai milijonų galės žūti, 
bet likusieji keturi šimtai mili
jonų kiniečių vistiek bus pajė
gūs užvaldyti visą pasaulį.

Tūo tarpu Maskva ir Pekinas 
šiame, žiauriame :ginče vartoja 
ideplo'ginius šūkius, kaltindami 
viėnas kitą nukrypimu nuo 
marksizmo-leninizmo linijos. Pe 
kinas smerkia Maskvą už įsi- 
veržimą ” į Čekoslovakiją, bet 
raudonoji Kinija nemini, jog be 
jckios; .priežasties , okupavo ne
priklausomą Tibeto valstybę. 
Kadangi abū komunistiniai mil- 

-J- 4^ .

žodžiais. Bet dabar rusų spau
da ir Kremliaus ideologai jau 
kalba apie Mao Tze-Tungc pla
tų pasiruošimą pulti Rusiją. V 
Nelepinąs, įtakingas Kremliaus 
vyras, atidengia kiniečių pik
tuosius kėslus, nupasakoja, kaip 
kiniečiai planuoja Rusijos puo
limą, išnaudodami net Albanijos

mai, štai •' jiems argumentų ne
trūksta. ... ....

Bet kiekvienam akylelsniam 
stebėtojui aišku, kad viso šio 
kruvino kivirčo pagrindas .nėra 
ieologijoj paslėptas. Svarbiau
sias ir pikčiausias kiniečių prie
kaištas rusams kaip tik. glūdi te
ritoriniuose reikalavimuose. Ka
da Pekino radijo ir spauda šau
kė “šalin carai” ne visi su
krato šio šūkio prasmės. Kinie
čiai kaltina..rdabartinius Mask
vos, viešpačius už tai,- kad jie se
ka rusų carų politiką ir kaip ca
rai grobė kinietiškas žemes, taip 
pat daro ir komunistiniai carų 
Įpėdihįai.r ŲšSuri/'srities kivir
čas juk iškilo tadų kąi rusai už- 
grojjė sąla Damanskają, kuri tvir 
tii kiniečių Įsitikinimu, jiems' 
priklauso, . į.

O kur gi prasidėjo kiniečių 
neapykanta rusams? Norėdami; 
šio kivirčo šaknis surasti, tu
rim grįžti į tolimus laikus. Maž-

! kazokų pulkai pasižymėjo šioje 
kovoje, negailestingai skersdami 
kiniečius, kurie buvo menkiau 
ginkluoti, bet gynė savo gimtą
ją žemę.

Atėjo laikas, kai milžiniškos 
kiniečių minios pasiekė Charbi- 
ną šiaurėje iįiLiao Duno pusia
salį, stengtfairries pravalyti ki
niečių žemes nuo neprašytų įsi
brovėlių

Charbino tragedija .......

Boksininkų kariuomenė apsu
po Charbiną. Pačiame mieste 
kariuomenės daug nebuvo, trū
ko artilerijos ir rusams grėsė 
didelis pavojus. Bei rusai gavo 

j naujus pastiprinimus, — puolė 
; kiniečius ir negirdėtu žiaurumu 
juos sunaikino. Sakoma, kad vie
tos upėje jie nuskandino trisde
šimt tūkstančių kiniečių, tame

'■ Tais laikais rusai buvo galio- 
gesni, kiniečiai nukentėjo, o Pe
kino valdžia buvo priversta pa
siduoti naujų įsiveržėlių reikalą, 
vimams. Bet štšT dabar Mao 
Tze-Tungas ir jo šalininkai kar
tais prisimena anuos žiaurumus, 
skelbia anų la>ku žiaurios ko-

jo menkai ginkluotus paprastus

kiniečiai neužmiršo, 
juos" žino ir laukia progos at
keršyti rusams.- (Tėvynė)

'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 
IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinte 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
T. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Šdefkio, V. Kašubo*, A. Rūkštelės Ir A. Vara/

'♦ DAINŲ SVENTftS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tn 
tfnių lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie da!n\ 
Ivente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimli 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauBti 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
natūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fcnyf*

1 V LnmjVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TrmaMnifi 
Įdomiai paraiyti rtudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. ApraJymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys flUurtrnot** nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardfitj pavadinima'atr jų vertiniai į vokiečių kalbą. E&SaJ 
nan<fingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių temėhipl*. Kaina M

t K4 CALMS TUMI, palytojo* Petronėlė* Orintaitėi it# 
mtnknal Ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pir
maisiais Bolievikų okupadjoa metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik |3.

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuptai 
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje? tik B> 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe 
klją. Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju ui žmogaus teise* 
Knyga J"“* didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ffl.

Gamtos grožis Baranausko 
"Anykščiu Šilelyje"

Pasisako VIII kl. mokiniai

“Anykščių šelelis” yra ilga ly
rinė poema. Ji Ižbai gražiai pa
rašyta. Pradžioje miškelis yra 
palyginamas su sugriuvusiu rū
mu, lyg sudegintu sugriautu 
miestu. Tai jau išnaikinto miš
ko vaizdas Po to autorius pasa
koja, kaip buvo anksčiau, kai ši
lelis dar buvo jaunas, sveikas, 
neiškirstas. Atrodo, kad autorius 
labai myli mišką. Miškas jam 
yra lyg dangus: ten ramu, gra
žu, linksma. Miškas lyginamas 
su malonia minkšta lova. Miškas 
yra lyg maisto sandėlis; ten rasi 
uogų grybų. Ypač gražiai ap
rašyti grybai. Jie atrodo, kaip 
juokdariai “Čia rausvos, mels
vos; pilkos ūmėdės sutūpę

gai. Taigi, čia miškas palygin
tas su Lietuva. Kaip Lietuvą 
priešai naikino ir griovė, taip ir 
mišką. Taigi, tas miškas, ta gro
žybė, tas idangus yra Lietuva. 
Nereikia užmiršti, kad miškai, 
nors iškirsti ir sudegę, vėl at
auga, kartais dar gEį^esni.

Aš manau kad Antanas Ba
ranauskas yra geras poetas, vie
nas iš geriausių Jį net galima

Ar turtas atneša laimę?

Vincas Krėvė - Mickevičius 
gimė 1882 m. Alytaus apskrity
je. Jis buvo giliai išsimokslinęs 
žmogus, turėjo filosofijos dak
taro laipsnį, kalbotyros magis
tro laipsnį; studijavęs Kijevo ir 
Austrijos universitetuose filoso
fiją, filosofiją, kalbotyrą; profe-. 
soriavęs Kauno, Vilniaus, Phi- 
laidelphijos universitetuose. V. 
Krėvė taip pat buvęs Lietuvos 
konsulu Azerbaidžane, mokyto
javęs Baku ir Kiejevo gimnazi
jose, buvęs Lietuvos Mokslų 
Akademijos steigėji| įr pirmuo
ju pirmininku.:;!:;,;-:‘‘j« ■.

Vincas Krėvė domėjosi Lie
tuvos istorija ir ypač tautosaka. 
Pirmosios jo knygos buvo kaip 
tik tautosakos rinkiniai.

V. Krėvės kūryboje pastebime 
dvi literatūrines sroves: roman
tizmą ir realiznir. Prie roman
tizmo krypties priskiriame “Ša
rūną", “Skirgailą”, “Mindaugo 
mirtį” ir kt. Realistiniai Krė
vės kūriniai randami rinkinyje 
“šiaudinėj pastogėj”.

“Giršėje” pasakojama apie 
jauną, neturtingą bernelį, bajo
ro tarną. Jis pamilo gražią sa
vo šeimininko dukterį ir panoro 
ja vesti. Mergelė būtų mielai' 
ištekėjusi už jauno bernelio, nes 
pati jį mylėjo, bet tėvas,net gir
dėti' nenorėjo apie tokį dalyką.

Kai važiavo trys pirkliai su

kė ir baisi bausmė, kurią dievai 
ruošės žmogžudžiui po trylikos 
metų Bausmės laikui artėjant, 
bernas pradėjo vis daugiau- rū
pintis. Dievai parodė gailestin
gumą — jam buvo suteikta pro
ga atsilyginti, atgailauti ii baus
mės išvengti. Tačiau proga jis 
nepasinaudojo, nes jaunoji žmo
na neleido joti kąran ir išvyti 
priešus iš tėvynęs^

X

"Gilšėje” tėvynės/ gerovė if 
os gynimfirgaiiXrneisti net to

kią baisią nuodėmę — trigubą 
žmogžudystę ir išgelbėti berne
lį nuo bausmės, kurios jis. tikrai 
’buvo; vęrias. Nepasinaudojęs 
proga bausmės—išyengti, jauna
sis bajoras buvo dievų nubaus-? 
tas: jo dvarai, gražioji žmna ir 
jis pats nugrimzdo į žemės gel
mes.

Albertas Kerelis, VII kl; 
Iš “Aušros Spindulėlių”,

sulyginti su Amerikos Robert brangiomis prekėmis į bajoro 
Frost, kuris taip pat apie gamtą dvarą, bernas^ nakvojo po tiltu 
rašė. Tik retas kuris poetas taip tris naktis, nužudė tuos pirklius, 
gali rašyti, turėti tekią kūrybi- pasigrobė jų turtus ię pasistatė 

dvarus,-dar didesnius, kaip bą- 
įoro, Jaunoji bajoraitė baisią
ją paslaptį sužinojo, bet vis ’tiek 

"ryžosi už berno tekėti. .
. ;Į%,Ųž baisius nusikaltimus. .Įaui^

nę dovaną.

Ant. Baranausko
“Anykščių šilelis” vartota labai’ 

0 < šviesi kalba. Poetas tarsi mėgs- 
medžiai aprašyti kaip žmonės: ta žaisti su skaitytojais įr nau-
jie rimti, graudūs! Epušės dre
ba nusigandę... Berželiai kaip 
meldai... Miškas-.taip pat ir vais-*1 
tinė: “Su lapais,-jų žievelėmis,.. 
Gydo visą svietą”. Kai skaitai 
toliau, atrodo, kad?: autorius nie
kada nepritruks žodžių apibū
dinti miškui. Miškas kvepia, gė
lės ir medžiai žydi. Miško orkes-. 
tras pilnas visokių garsų. Miške 
yra gyvulių bet tie gyvulėliai 
įr žvėreliai yisi išvardinti. Ir pa
galiai! vėl grįžta skaudusis poe
mos klausimas: kas yra ne taip, 
kaip buvo? Miško nėra! Kas 
jį sunaikino? žmobės^siatkiGSe 
dienose badu mirė, samanas ke
pė, kaip duoną, iš medžių žie?' 
vių sriubą virė Pats miškas, 
“verkė”, kad žmonėms taip blo-

doti mažybinius, maloninius 
daiktavardžius: parikšteliaL.pau
kštytės, žvėreliai... Taip^fc^Įę- 
ranauskas nė vieno- grybčt'.ne-

išvardinti. Visi žvėreliai; visi j 
medžiai suminėti. Jis stengiasi 
pavaizduoti kiekvieną miško 
įspūdį: girdėjimo, regėjimo, su- 
uodimo. Atrodo, kad jis toks 
žmogus, kuris negalėtų naktimis 
miegoti, jeigu praleistų bent 
vieną sakinį savo poemoje, jei
gu nepaminėtų kokios gėlės ar-, 
ba žolelės spalvą!

Man buvo labai smagu skai
tyti “Anykščių šilelį”, aš jutau 1 
kad keliavau per gražų mišką 
kartu su poetu, gėrėjausi viskuo, , 
ką jis matė. flong Vaičiulytė

Ą ‘ ’ - I

Iš “Aušros Spindulėlių” j

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 
Maistas iš Europos sandėlių.

MARUA NOREIKIENĖ
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' 

2b01 W. 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737
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JAY DRUGS VAISTINĖ ^7 
2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

<w:'' Atdara šiokiadieniais nuo -T

EI

** *

Sekmadieniais nuo 9 vai, ryto iki 8:30 yaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
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-t-,;Ar galėtum Tamsta nufo
tografuoti mane jaunesne?

— Taip, bet reikėjo ateiti prieš 
10 metų.

T. SERVE WITH PRIDE IN - 
THE NATIONAL GUARD

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ' AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

; - ........................ -
l-nin A S'TTTriKTri' j-t 

i
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

; nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
|: Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
j Susivienijime, apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
... Insurance, kuri ypač;naudinga jaunimui, siekiančiam 
: aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigią, terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

' ’ j - - ‘ • r
•kuopų yra.visose lietuvių kolonijose. L.'”

■ Kreipkitės į savo apylinkės kuopi} veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

f į -Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: į-i >

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
7 7 Tel. (212) 563-2210

s-

LSLA

? t

paraše 700 poslapių knygą, Jrarion sudėjo

i'*

3 — Naujienos, Chicago, 8, DL Friday, July i, 1913
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X 50 mėty studijavęs, kaip

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalKninkus, padarė 
lietuvių kaltą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

(r patarė mums toliau studijuoti
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pusei metų------
viena m mėnesiui

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 

nuo y yai. rytu *kl 5 yai. popiet. Sesum*eniais — iki |2 vai.

mętams____-7--.....
pusei metų -
trims mėnesiam* . 
vienam mėnesiui _

As of January 1,1980 
Subscription Ratos:

Chicago $454X) per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months, $1X00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$40.00
$22.00'

kaip jis rašė “Kalvio Ignoto teisybę”-

metais, bęt#pie nelaimingųjų Ukiipg jįįs tyli- 4# JMWAfcoja 
“Pen” khjbo narių nuomones
likimą, bet jis taip elgiasi, tarytum visai nebūtų .girdėjęs 
apie šių čekistų vestus persekiojimu^.

Keimeriui su Jurginių labai Ispgva būtų aprašyti,

$45.00
$24.00

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kfinos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams_____________________ . $45.00
pusei metų___________________$24.00
trims mėnesiams __________  $15.00

vienam mėnesiui______________$5.00
Kitose JAV vietose:

fjguikiu kon-
6.. w ' W-Ketu-

jr pasalių Rbmpožitorių 
^iąų. ir operų ąrijį^. ;

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily, Except Sunday, Monday and BhUdayg 

by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.
1739 So. Halatod Strwt Cbkaeo, IL 60W4 TatophoM 421-41M rolo laipsnį, bet jie šito darbo nesiima. Iš viso, jie nieko 

apie Gudaitį Guzevičių nerašo. Jie atspausdino 75 metų 
nesulaukusio Gudaičio Guzevičiaus raštą, parašytą Vii-k . 
niaus vidaus reikalų ministerio kėdėje (daugiausia pa- i 
gyros apie save). 1951 metais Gudaitis Guzevičius parašė p

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. laimiu Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halated Street, Chicago, 
IL 6Q608. Telef. 421-6M0.

Užsieniuose:

metams _____ _______
pusei meUi --------------

________ $48.00
________ $28.00

Kelia ant šakių čekistą 
,Gudaitį Guzevičių

Šiomis dienomis Chicagą pąsiekusianąe Gimtajame 
Krašte okupantui dirbantis Vacys Reimeris, A. Baltakis, 
V. Baltrėnas, J. Jurginis ir kiti vėl kelia ant .šakių Alek
sandrą Gudaitį Guzevičių. Jis mirė 1969 metų balandžio 
18 dieną. Jeigu jis būtų gyvas, tai būtų 75 metų amžiaus, 
bet kadangi jis mirė žymiai ąnįęsęiąų, tai.bent pakartojo 
jo rašinėlį vKaipAjįą parašę .Kąlvio ĮgnQto;tįisybę”.

Aleksandras Gudaitis Gužėvičįus, kol 4?uvo gyvas, 
tai pavergtoji Lietuvi jį pažino kaip žiaurų čekistą, nuo
širdžiai tarnavusį okupantui.

Jeigu Reimeris, Jurginis ir kiti viršuje suminėti 
asmenys būtų turėjęs drąsos parašyti, ką jis, kaip Lie
tuvoje veikusios Sovietų čekos generolas, nuo Sovietų 
okupacijos iki jo mirties buvo vidaus reikalų ministeri
joje padaręs, tai visiems būtų .buvę įdomu pasiskaityti. 
Jeigu rusai jį pakėlė į čekistų generolą, tai jis su lietu
viais buvo labai žiaurus. Ypatingai jis parodė-savo pyktį 
prieš rašyti mokančius ir galinčius lietuvius. Jis norėjo 
juos padaryti Sovietų Sąjungoj, komunistinės santvar
kos, darbininkų “tarybos” dalininkais, feet jam nesisekę. 
Pavergtoje Lietuvoje be jo nebuvo nė AOtęnos represijos 
prieš lietuvius rašytojus, nepanorėjusius nusilenkti oku
pantui.

Visi pripažįsta, kad čekistai .-nužudė poetą Kazį Ja- 
kubėną. Jį išvedė iš namų rusiškai kalbantieji čekistai, 
bet jo knygas ir užrašų lapus vartė ir skaitė čekistai lie
tuviai. Visiems aišku, kad be čekistų generolo Gudaičio 
Guzevičiaus intervencijos Kazys Jakufeėnas nebuvo nu
žudytas. Be jo žinios nebuvo suimtas nė vienas rašytojas 
Vilniuje, Kaune, Marijampolėje .ar kitose vietose. Anta
nas Venclova, kol buvo gyvas, tai pasakojo, kaip jam tek
davo prašyti Gudaičio Guzevičiaus, Sniečkaus, P. Petro
nio ir kitų. Tomas Venclova iš tėvo buvo girdėjęs apie 
lietuvių rašytojų likimą Gudaičio Guzevičiaus siautėjimo

Čekistas Gudaitis Guzevičius rąto, kaip jis tapo ra
šytoju. Ne rusams, bet lietuviams būtų buvę įdomiau • 
paskaityti, kaip jis tapo čekistu. Tai feūtų lengviau su
prasti, kaip lietuvis nuėjo svetimųjų tarnybon. Bet jis 
pats norėjo lietuviams pasirodyti rašytoju- uenprėjo 
kad lietuviai jį žinotų čekisto pareigas ėjusiu išdaviku. 
Jam buvo daug maloniau lietuvių tarpe būti žmomū 
rašytoju.

Reimęrįs su Jurginių, prieš spausdindami paties če-1 
kišto pagyras, būtų galėję bent ištaisyti Gudaičio Guze 
vičiaus skelbiamą netiesą. Jis rašo:

“Aš daug klausinėjau jį (Antaną Kurklietį, —
N-R.) apie kaimo .gyvenimų ir apie vargingųjų vals
tiečių kovą dėl žemės”.

(G. Kraštas, 1983 m. gegužės 26 d.)
Antanas Kurklietis (Ignotas), neturtingu ūkininkų 

sūnus, labai vargingai gyveno ir visą laiką uorėjo .daug 
žemės įsigyti. Gudaitis Guzevičius, eidamas pavergtos 
Lietuvos vidaus reikalų ministerio pavaduotojo paid- 
gas, turėjo žinoti, kad visoje Sovietų-Sąjungoje valstie
čiai — turtingesni ir neturtingiausi, neturėjo siekti že- 
žemės, nes visa žemė perėjo valstybės , nuosavybėn. Leni
nas ir Stalinas įš Rusijos mažų vąlstieęįų ir didelių ūki
ninkų atėmė visą žemę. Kaip Leninui, taip ir Stalinui/ 
rūpėjo galimai daugiau išnaudoti darbininkus, gauti iš. jų 
daugiaūfdarzovių^. javų ir pinigų.; ;*

' .PrėL". Mykolas Krupavičius,';?avo akimis matęs, ką- 
žemės klausimas reiškė caro ir demofeartineje .Rusijoje, 
susitaręs .su dr. Kaziu Grinium, atstovu SųginUi-ir kitais, 
ryžosi pravesti žemės reformą nepriklausomoje Lietu
voje. Jam sunkiausia buvo rasti krikščionių politinėje 
filosofijoje pateisinimą žemės reformai. Ji buvo praves
ta. Šiandien Italijos krikščionys demokratai kųn. Krupa
vičiaus argumentus naudoją siūlomai reformai pravesti, 
bet “aukštoji vadovybė” vis. dar neleidžią.

Tuo tarpu “Ignoto teisybės” aiškinto jas, .neturėda
mas jokios nuovokos apie gyvenimą lietuviškame ūkyje, 
reikalavo, kaip sako, “išdalinti .dvaru žemę nemokumai, 
panaikinti naujakuriams uždėtus išperkamuosius .mok.es- 
.čįus” (Ten pat) — nežino, ką-šneką.

Kada Gudaitis Guzevičius reikalavo - “panaikinti iš
perkamuosius mokesčius”, naujokai jau gęnįąi buvo iš
mokėję visus mokesčius valstybę!. Sovietu .valdžią,-nusa
vindama visas Lietuvos žemdirbių ■ turimas žemes, nu
savino ir naujakurių išmokėtas žemes. ■'Nepriklausomos 
Lietuvos demokratinė vyriausybė pravedė žemės refor
mą, paskirdama naujakuriams buvusias dvarų žemes, o 

. komunistai atėmė iš jų Ljetuvps vyriausybės cluotąs že
mes. Komunistai negrąžino .nusavintų žemių naujaku
riams, bet iš ūkininkų atėmė išmokėtą žemę.

Rašyti apie Antano Kurkliečio (Įgųotp) gyvepimo 
svajones — įsigyti didesnį žemės sklypą, kad galėtų iš jo 
žmoniškai pragyventi, o vėliau, kai ateina laikas toms

certj Aę Ūk
bet ir akiai.

Žinoma, dėmesio centru buvo 
viešn’a iš Arizonos, solistė Ka
ren VIDŽIONIENĖ (parapijos 
d.enosc dalyvaujanti jau antrą 
kartą), kuri sjvo puikiu operi
niu halsu ir išlavinimu apvaini
kavo visos programos pasiseki
mą. Karen Vidžiūnreuė (ne lie-p 
cuvaitč) yra koloratūrinis sop-\ 
ranas, ji, lavindama savo balsą i 
pas pasaulinio garso baritoną 
Lgor Gorin, yra puikiai pareng-/ 
ta operiniam dainavimui. Ji be
silavindama, ypatingą dėmesį 
kreipė į dain mnkes Amelita 
Galli-Curci, Luiza Tetrazzani, 
Lily' Pons, Joan Sutherland ir 
Beverly Sills. Taip, pagal kon
certo programoje patiektas ži
nias. Akompanavo pianistė R. 
Apeikylė.

Konęerlo melu buvo pagerb
tas kpnipozUorius Bronius Bud- 
riūnąs, kuris neseniai pasitrau
kė j pensiją, Lo> Angeles lietu
viškoje parapijoje įšŲųvęs var- 
gonininjiu ąęt 30 ,Ėj. Bud- 
riūęui iš tų pareijgų.jpįasjtrąukus, 

yargęnįnįaku Ųuvo 
pakviestas K^giskis muzikas 
Aloyzas Jurgutis. Koncerto pa
baigai buvo parinkta Br. Bud- 
riūno “Mano protėvių žemę” ir 
dėl to naujasis dirigentas A. 
Jurgutis pakvietė autorių diri
guoti jųngtipį choiją su soliste
K^d?Wnj^įe.-Gausūs ir gar- 
sūs aploĮ.sipęntai, gausios pųb- 
ifkos .atsistojimu, parodė publi
kos. pasjtenkinŲ

- ‘ ‘ Muzikas Bronius Budriūnas

VL. BAKCNAS

(Tj^inys)

:>U-oji Lietuvių Diena. 
Ųuvo savo ąpįųiŲmi, nes 
; feuyo - parengta • gera programa, 
pradedant parnaMoniis .savoje 
bažnyčioje, kur pamaldas atlai
kė pats klebonas- -pre 1. J. Kučin
gis, o pamokslą pasąkė svečias 
iš Bropįlypjo, “Darbininko” re
daktorius kąn. Kom. Bučinys. 

.Giedojo parapijos choras su so- 
L^tais.

to buvo numatyta kaip permąžą' 
tokiam iškilmingam' rengimui, 
nuo pat ryto veikė valgykla. 
Koncertas vyko kaimynystėje 
esančios Marshall High mokyk
los, didelėje salėje, kurioje.telpa 
virš tūkstančįp publikos, ir ta 
salė b.uvo beveik pilnutėlė.

Koncertui nąująsis parapijos 
vargonininkas . (bu.v. čkąg’ętjs) 
Aloyzas Jurgutis, Ląlkmajpąs O.

.jo’ ilga
mečius talkininkus, jam parapi
jos ydar-toose takdnųsius daug 

solistę ^Florence Keisak, 
kompozitorių, būv. .Aąrgoninin- 
ką ‘Br. ;Bi«įriūną, piąjųštę Rai- 
męridą Apęjky.lę ir ilgametį pa
rapijos komiteto pirmininką 
Krank ApeecŲer, kurie, buvo ap- 
kiyanoti ypatingu .žymeniu. Po 
: trumpo prel. J. ^Kučingio padė
kos žodžio visiems koncerto su
rengimo dalyviams ir publikai, 
pabaigai, publikai pritariant, 
sugiedotas Lietuvos himnas, 

no Gasparęnįo scenos apip.avi- Xopcerto pradžioje '’Amerikos 
himną sugiedojo solistas A. Po- 
hkaitis. Programą trumpu žo- 
.džĮu-pradėjo .parapijos komiteto 
■ viceprinJ.: Dženkaitis.

Iš Marshall High mokyklos 
salės publika grįžo į parapijos 
salę, kur yeikė. valgykla, baras, 
loterija, meno paroda (mokyk
los kambariuose). Visą dieną 
parapijos kieme plevėsavo Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos.

Pagal parapijos biuletenį “Dė
tuvių Žinios”, ši “Lietuvių Die- 

(Nukelta į 5 psL)

Bgrąpijos mokyklos kasima- A. Pokkąičio, pujĮįąi parengė
rjjUOiįe vyko vie Unių ida^ninkų 
^Ap^caąūęo, :B r a z d žiopienės; 
Jdųstaiiės, Dapš^o, Pąškeyičie 

•ngs, Petrausko, išlapelytės ir Va- 
įiįulienęs) darbų-paroda, gi pa
rapijos salėje, kuri jau iš ąnks-

jungtini parapijos:ir -Spindu
lio’' chorą, o AĮg. Žemaitaičio 
režisūra jr apšvietimas bei Pra-

dalinimas labai prisidėjo prie 
įspūdžio padidinimo, kas kon-

svajonėms vykdyti, tai valstybei, atimti iš “Ignoto” žemes, ’ 
yrą ..viso veikalo tuščias pagrindas.

Tuščias buvo ir A. G. Guzevičiaus gyvenimas. Jis . 
uorė jo tapti lietuvių tautos rašytoju, o tuo tarpu* visai 
nesiorientuodamas, stojo dirbti rusų suorganizuotoj žiau
rių persekiojimų komisijoj. Jam, matyt, buvo gėda vadin
tis čękjstu, tai norėjo būti rašytoju. O rašyti jis ne
mokėjo. Jis tiko rusams rašomiems Čekos pranešimams, 
bet ne literatūrinei kūrybai.

ANDRIUS NORIMAS

R. LB-pės .Kultūros .tarybos skelbto 

konkurso pręnyjuota novelė.

dvasios, be širdies — tai griaučių, tąutosf’ Iš pa
grindų kam nors pažinti, Kastantai, pirmiausia 
reikia pažinti patį save! Bet k$kį mokate studi
juojant, būtina jį visą išgyventi! O tu lyg pra
dėjai mėtytis...

— 0, ne! Aš pabaigiau konservatoriją Var
šuvoje, būdamas atsidavęs visa siela mužikai! Jei 
sugebu piešti, tai nieko muzikai nekenkia! Tik 
nuo pat vaikystės mane užvaldė nauziką, kai ku
nigaikštis Oginskis Plungėje priėmė į orkestrą... 
O piešiu aš tik norėdamas pamatyti tai, ką noriu 
išreikšti garsais... Žinąi, jau pradedu atskirti 
net įvairių tonų spalvas! Ramios kaimo dainų 
melodijos, kajp miškas, žalios... Stiprūs, galingi 
akordai visada man atrodė yiotetiuės spalvos, o 
liūdnumą galima išrejkšti mėlyna spalva, gal ir 
melsva, bet nebūtinai... Įsivaizduok, Broniau!... 
Aš visą pasaulį arba visatą įsivaizduoju kaip di
delę simfoniją! Tai lyg neapsakomai milžiniškas 
erkestras su didžiuliais chorais... o kiekvieną 
žmogų jame atstoja atskira gaidą! t ■

— Nagu nukalbėjai!
Vidutinio ūgio, kresnas Bronius priėjo ar

čiau. Kastantas baigė pieštuku škicuoti Baltijos 
bangas. Pribraižė visą didelį bloknoto lapą.

— Kas čia? Ranka? 0, ne... tai banga! Tik
rai, Kastantąi,.sugebi sudvasinti gamtos daiktus! 

:Bet.kam toji mistika?
— Argi gamta nėra gyvas padaras? Banga, 

lyg koks jūros gyvūnas, stveria rankomis už kran
to, bet visada jis jai išslysta pro pirštus ir išsi
barsto .smėlyje...

Aha! Dabar matau! Man taipogi atrodo.. . 
Vadinasi, tu nori bangas sudvasinti, išgirsti iš jų 
kokią muziką, ar ne?

— Ak... Kam visa tai ? . J
Kastantas staiga pakilo, išplėšė iš bloknoto’ 

piešini. Dar tik pažvelgė į Broniaus nepastebėtus 
akiratyje merginos veido bruožus! Suglamžęs nu
metė į kopų smilgas.

— Ką darai? Kam suglamžai?
Bronius pakėlė numestą gniužulą, atlenkė jį, 

tačiau popieriaus raukšlės jau sudarkė visą pie
šinį. Kastantas tėškė pieštuką, bloknotą į kopas, 
o smėlis sušlamėjo, birdamas ant jų.

— Kastantai! Būk žmogus! Nenaikink savo 
kūrybos!

— Tai ne kūryba, o terlionė!... Ak, Broniuk, 
Broniuk... Tu tik nepyk... Sakai, sudvasinu pa
veikslus, negyvus daiktus? Kad žinotum... juk 
mano akyse pasirodo įvairūs fantastiški vaiz
dai. .. bet aš nesapnuoju! Kartais matau aukštas 
kalnus... dažnai pro juos prasiveržia ryškios švie
sos, lyg nuo kometų... spinduliuose žaidžia jauni 
ėriukai, liūtukai arba vaikai... pienės pūkeliai 
pavirsta į žvaigždeles... tik aš negaliu muzika 

išsakyti visų tų-regėjimų, todėl man reikia tuos 
vaizdus atsiminti, juos įforminti... 0! Jeigu ga
lėčiau savo vizijas nufotografuoti! Pagauti tai, 
ką niekad negaliu pagauti. .. Matau... tu jau 
pyksti!

— Nė kiek nepykstu, Kastantai! Tik man ne
patinka tavo žiaurus elgimasis su savo paties pie
šiniais. Žinai, aš tau labai pavydžiu! Juk ren
giuosi stoti į meųo pipkyjdą, P net nežinau kaip 
pradėti ką nors piešti!...

— Meno mokykloje, žinau, pratina piešti vi
sokius dalykus.

— .Girdėjau! Net nuogas moteris... Tik, sa
ko. vyresniame kurse. Bet, Kastantai! Prisipa
žink man... Tu taip keistai elgiesi. .. o aš jau 
Varšuvoje esu girdėjęs... Sakyk, juk esi įsimy-

-Kąstąntas y žingsniavo -prie pat bangų, o jos 
protarpiais užliedavo jo basas kojas, nes batus, 
pasikabinęs .suristois ryšeliais, nešėsi per petį. 
Lūpos susičiaupė &ete.lįpjj£, iš ko mokslo drau
gas jau žįiMiįo jį tikrai kiek pyktelėjus ar labai 
nepatenkintą esant.

— Žinau. . . Tai Marija Morawska, Eugeni
jaus sesutė... Graži, nepaprastai graži jinai! 
Kiekvienas ja gėrisi, kaip kokia deivė!

=^ Po»e -V&k^nai! -.Pfaš^uiiekalbėti niekų!
Kastanto-bal#a$ visai šiurkštus, o veidas pa

sikeitęs- Tačiau čia pat susivaldęs prašančiu bal
su atsiprašinėjo: 1

(Bus daugiau)

V. P. ULUNTAITIS

ILGAMETĖS LIETUVIŲ 
NEGEROVĖS

Ryškiausias išprotėjimo pavyzdys—paties Kris- 
fyškiausias išprotėjimo pavyzdys —paties Kris
taus ir Jo Evangelijos išniekinimas— yra -pa
skelbtas buvusio jęzuįto kųn. dr. K. Trimako 
redaguojamame, frontininkų užvaldytame atei
tininkų oficioze “Ateitis” (1982 m. ,6 nr., 206 
psl.) “Pasiklausykite Evangelijos pagal Jonę”.

Manau, ękąitytojąs pats jsitduus, ,kąd net

kenčiami didžiausi kankinimai ir kuo remiasi 
yis^s žmoniškasis dabarties pasaulis. >Įano kai
mynas, pą&aUęs šią “evangeliją”, pasa.’.c: 
“Nenustebčiau, rjei tokį ‘ Ateities” redaktorių 
nutrenktų perkūnas iš giedro dangaus”.

Užuojauta nuoširdžios dvasios seniesiems 
ateitininkams, nes iš gėdos jie nebežino kur dė
tis, Tomas Ta'urągis

(Pabaiga)

PATS SKAITYK IF KTOS E£?ĄGINX 
SKAITYTI P.IENBMTI <NAUWOS"
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Weatchacter Community klinikot 
Medicinos direktorius

1933 S. Manhoim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis 

ir ku antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 
Sorvko 8554504, Pa«a MOW

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS
5907 Wert 103rd Strwet

I

VllaHdOS pagal tarinei-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2411 W. 71st St Ta L 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact leases”,

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 43rd STREET

Vslando*; antrad. 1—4 popiet
' aefrr-rtad. B—7 t*L rak, 
' O&e telefono*: 774-283®, 

RasidMclim tetai: 443-5545

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir ilapmnc

St Petersburg, Fla. 3371i
TeL (8132

PERK.RAUSTYMAI

LaidiiMl — Pilna apdraadt 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chai® 
ir VISA kortele*.

L ŽERtNAS. T*L 925-MM

"~~A|»dr*u*tas perkraustyaM* ~~ 
H i y tiri y afttwey. 

ANTANAS VILIMAS 
T*L 374-1832 arba 375-5994 

k _

RADIJO iEH*OS VALANDOS

fe&ffieSH* ii tekoalicoiaif 
nito 8:36 ifcž 9:3® tiL ryta 
Stotim WOPA - 149® AM 

tnaUiuolamM Ii muty otudiJoT 
Mttąootfo Parka.

Ved*|a — Aldam Drvfcw 

TaWu 771-1543

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40829

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTt 

Pr«*rama« vadė) a

EAadien nuo pirmadienio Iki peak- 
j . tadieaio 8:30 raL vakarą

Vboa laido* ii WCEV stotim, 
banga 1430 AM.

St Peteraburg. FUl, 12:30 vaL p.p. 
U WTTS atotiea. 1110 AM banga.

X€U W. 71 at Street

Ckicac*, nHnoi SOSSį 
Tetai. 778-1374

> ‘ ■ -------- -*

PASTABOS IŠ TOLO
(Atkelta iš 4 psL) 

na” parapijai davė $8,690.50 pal 
j amų, iš kurių liko $4,277.50 
pelno. Iš pelno $1,000 paskirta 
parapijos ir “Spindulio” chorų 
kelionei Čikagon, į Vl-ąją dai
nų šventę.

Šia, trisdešimtąja, Los Ange
les lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos Lietuvių Diena užverstas 
šviesus šios parapijos istorijos 
lapas, bylojąs apie' puikią lietu
višką parapijos augimo ir žydė
jimo praeitį, nuo jos įsteigimo 
1941 m. iki išaugimo į Lietuvy
bės tvirtovę Pacifiko krante. 
Kas po mūsų domėsis šios para
pijos istorija, visada skaitys tą 
šviesųjį istorijos lapą, kuriame 
pirmoje eilėje susidurs su auk
sinėmis raidėmis jame įrašyta 
šios parapijos klebono kunigo- 
prelato Jono KUČINGIO vardu.

— Vakarų Vokietijos vyriau
sybė planuoja nuo spalio 1 die
nos pradėti nepiliečių bedarbių 
repatriacijos programą. Vyriau
sybė siūlys grįžtantiems namo 
išmokėti 10,500 markių kom
pensacijos ir po 1,500 markių 
už kiekvieną vaiką. Turkai, ju
goslavai ir arabai sudaro dau
gumą atvykusiųjų darbininkų.

— Paul Anastasiadis naujai 
išleistoje savo knygoje teigia, 
kad didžiausias graikų dienraš
tis “Ethnos” yra finansiniai re
miamas Sovietų KGB.

KNOW YOUR HEAR

HELPVOUR heart func

HELP YOUR HEART

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkes. Dėkojame 
.Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, H. 60629 

Tel. 925-7400 

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, FL 60455 

Tel. 598-9400

Furorai Home and Cremation Service

Ant Karšių marių

Charles Stasukaitis
I FD.LE.
I (312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
Petro Stakausko garbingam atminimui

VIETOJ NEKROLOGO

(1904 -1983)
Palaidotas Čikagoje 1983-VI-3 d. Šv. Kazi- 

mierb lietuvių kapinėse.
♦ * * .

Petrai, Tu “nemirei” — Tu tik ^imegf ’;
Anūkai tavo čia šalimais budi...
Jautrį, žmona, sūnus, iharti.

Tarsi pragiedrulis rūsčioj padangėj.
Kaip tremtinys — Žemės planetą apkeliavai;
Tik be Tėvynės — laimės neradai..

Žengei j amžinybę — bet palikai, Gervėčiuose: 
Šeimoj, draugų fr tavo niekinių Širclyl!t 
Tu ūžšigfūdiftai gyvenimo kewbfir vėtrose, 
Kaip tvirtas ązuotžs,:jĮėVynėš akiniame pakrašty..

Ant skubančios Vilnelėski^tnto^Nau jo ji Vilnija 
Tave, kaip josios burmistrą, atmins.
Tave, Petrai, pažino plati Vilnijai
Ir jaunas, ir senas pagarbiai prisimins! 

Telaimina Tvėrėjas tavb nuostabų <fsapną”, 
Tu vis tikėjai-: Tėvynė bus laisva!
Trapus likimaš ~ svetur supylė kapą, 
Nelaukdamas, kol Lietuvai prašvis aušra.

Akivaizdoje tavo karsto nesakau ^udiėVu”, 
Tik “iki pasimatymo” — Snapus...
Meldžiu, dausose amžinai regėti Dievą,
Kai gyvenimo knygos užsiskleidė baigminis lapas.

Petrai, Tu “nemirei” — Tu tik “miego” : - 
Anūkai tavo čia šalimais budi;
Jautri žmona,, sūnus, marti;
Gimtinė : Mockos ir tavu pamilti- Gervėčiai liūdi. >

1931 — Baigtas statyti, New|-' 
Yorke, 380,4 metrų aukščio Į ■ 
“The Empire State” pastatas. I

1933 — JAV astronomas Kari, j 
Jansky išranda radijo astrond-lj 
miją. -j

1968 — Erdvėlaivis ApbHcWP 
apskrenda Mėnulį ir sugrįžta į] 
Žemę.

MIDLAND 
federal

AND LOAN AŠSOCFAflOfl

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ft. GSŪh

PHONE 254-4470. _ ,

Rašyto žodžio jėga
Kazys Bradūnas yra išeivijos 

poetas. Savo eilėraščiuose jis 
aprašo sunkų gyvenimą, pilną 
kančių. Mes skaitėme jo eilė
raštį, pavadintą “Barbarai bijo”. 
Barbaras yra tamsus žmogus, be 
civilizacijos, be kultūros ir aukš
tesnių siekių. Jis bijo raidės — 
mokslo, nes nepripažįsta teisy
bės ir mėgina panaikinti rašytą 
tiesą. Raštas gali būti galinges
nis už galingiausius ginklus, ir 
negali būti sunaikintas. Dėl to ■ 
barbaras jo bijo.

Poetas Bradūnas palygina ra
šytą žodį su legendiniu lieps
nos paukščiu. Paukštis pakyla 
iš liepsnų ir išlieka gyvas, kaip 
ir rašytas žodis. Iš tikrųjų Bra
dūnas kalba apie rusų priespau
dą ir pavergtą Lietuvą. Nors ru- j 
sąi yra stiprūs, jie neįstengs 
sunaikinti rašytos tiesos. Jie jau 
daug amžių norėjo surusinti 
Lietuvą, bet negalėjo. Lietuviš
kos knygos vis tiek buvo spaus
dinamos ir slaptai įneštos į Lie
tuvą, ir paskleistos žmonėms: į

“O raidė vėl gyva —
Lyg legendinis paukštis
Kyla liepsnų sparnais 
Ir nusileidžia 
Kalėjimo sienoje 
Laisvę šaukiančiu įrašu”.

Beatričė Stūrohaitė, VIII kl.1
Iš “Aušros Spindulėlių”

1937 — Chester Carlson pri
stato naują sauso kopijavimo 
metodą, vėliau pavadintą “xero- 
grafija”.

Vokiečių fizikas Otto Hahn 
suskaldo uranijaus atomus.

BIELIŪNAS
Laidotuvių koplyčia

4318 So. California Avenue 
TeL — 523-3572

------ - . „ ____ ' yi riTffTT

- CHICAGO MOTOR CWB TIRS ON

DQN*T CUT in betwecn cars 
that Are allowwg saff 
FOLLOWING DfSTAWCES— <

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ 

y .1

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

VAS AITIS-B UTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
SEEZSSSlū —— 4. —

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois \

Telefonas — 652-1003 J~

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 ŠO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JEAN VANCE ir GEORGE S ORINI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Cicero, HL 60650 \
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštes automobiliams pastatyti

For coristtpatidn relief tomortbw 
reach for £X-LAX tonight

Ex-Lax helpx restore yotir system'^ own naturaį 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Tryjctoftight. 
You'll like the relief in the mominf.
Chocolated or pills, Ex-LA is 
“The Overnight Wonder’'

Read label and follow 
directions.
e Er Lfr. He . 5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, July M, 1983



LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ PIKNIKAS

Čikagos skyriaus pirmininkas 
J, Jokubka išsiuntinėjo kvieti
mus ir per spaudą skelbė, kad 
vis: liet, krikš.icnvs demokra- *■ i
tai ir prijaučiantieji vyktų bir
želio 21 d. pabemirauti ponų šo- 
liūnų viloje, Willow Springs.

12 vai. į Marquette Parko aikš
tę prie parapijos bažnyčios. Iš 
čia turį mašinas paėmė netu-1 
rinčius ir automobilių virtinė pa-. 
šiieido Willow Springs I nk. j

Privažiavom puikią šoliūnų 
rezidenciją. Upeliūkštis ištvinęs. 
Po dumbliną vandenį plūdų- į 
r’uoja laukinės antys.

Sveikiname šeimininkus ir f 
metamės į apatines patalpas,' 
nes jos gerokai atvėsintos. Lau
ke karšta.

— visi jie surinko 
1 taškus. Chrolavičius ir Bal
is .smuiko po 3*^ taško. Juo- 
Dambrauskas ir A. Litvinzs 

po 3 taškus. Petras Okas ir
Edmundas Radavičius —'■ po 2*-j 
taško. Vitas Šuopys ir Jurgis 
1 b ungs — po 2 taškus. Viktoras 
Kizlaitis tik vieną tašką. Po
vilas Doveinis — O taškų. Beje, 
pialeidau Robertą Cepelę, su-' 
rinkusį 3 taškus. j

Turnyro direktorius, inžinie
rius Romas Fabijonas, kaip pa-į 
prastai, pavyzdingai atliko savo ' 
pareigas. O tos pareigos juk la
bai ir labai nelengvos — pasi
taiko neaiškių ginčų ir nesusi- dyba rengia gegužinę - pikniką 
pratimų. į šaulių salėje, 2417-21 W. 43rd

A. Litvinas laimėjo 3 taškus Street, 1983 metais liepos mė- 
ir tuo būdu buvo pirmas iš B nėšio 10 dieną. Pradžia 12 vai.

į Visus narius su šeimomis ir pa- 
žįstamas prašome skaitlingai 
dalyvauti, prie geros muzikes 
pasišokti ir linksmai praleisti 
laiką. Bus loterija, veiks baras

kalbų 
dentų

Gal

j:s pasakė, būdamas Stu- 
cįjungo> pirmininku.
dėl tes pačios priežasties 

jis buvo savo jaunystėje kair ų- 
jų pusėje, bet vėliau pasidarė 
labai sėkmingu ir lojaliu ponios 
Thatcher politikos gynčju ir už
sitarnavo svarbią ministeriją 
jos kab’nete. (E. L.)

— Buvus’ų Lietuvos Policijos 
Tarnautojų Krivūlės klubo val-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI3. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL 847-7747

KmmL Žom4 — FerdevImM « Namai, Žemė — PardaeiaMi f 
UAL ESTATE FOB SALI | UAL ĮSTATE FOB SAL&

klasės žaidėjų tarpo.
Andrius Kulikauskas atvažia-

* vęs iš Kalifornijos tikslu studi-
Pripildome skirtas patalpas. ■ juoti Čikagoje, o Aleksandras 

Centro valdybos vicepirm. Pr. Baltutis taip *pfet kalifornietis. 
Povilaitis sveikina šeimininkus,! Arūnas Simonaitis ir Edvardas ir virtuvė, kur prityrusių šeimi- 
svečius. Pristato svečius riš Bra-j Staknys iš New Yorko, o Juo-j ninkių skaniai pagamintu mais- 
jplijos, Argentinos ir tolimesnių zas Dambrauskas iš tolimos tu visi galėsite pasivaišinti. 
Valstijų. Kai kurie, dėkodami, j Australijos. Į Visus kviečiame!!!

Tenka tik stebėtis pasisven-j Valdyba
tėlių ryžtu ir meile Karališkam !  
Ža:dimui!

PRASIVERŽĖ NEMATOMAS Barnard atlieka pirmąjį širdies 
persodin’mą.

CUKRINE SERGANTIEMS
CUKRUS REIKALINGAS

BUTŲ NUOMAVIMAS
« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

-• NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

padaro trumpus pranešimus iš ’ 
krikščionių demokratų veiklos ‘ 
ir sveikina dalyvius. Dalyvauja' 
Sibiro tremtiniai: Juciūtė, Ta- j 
rasevičienė, Juciūtės nauj-ai iš-j 
leistą knygą kaip bematant iš- Į 
perka. Pritrūko.
< Prasidėjo vaišės. Puikiai pa
bengti pietūs su kavute ir deli
katesais. Bešnekučiuodami ir 
bpsivaišindami skanėsiais, ap
lankome ir barą.

Apie 5 vai., padėkoję šeimi
ninkams už puikias vaišes ir 
malonų priėmimą, skirstėmės į 
namus. Buvome sužavėti šeimi
ninkų vaišingumu ir nuoširdu
mu. K. P.

Aleksandras Zujus

LIETUVIS PONIOS THAT
CHER KABINETE

UGNIKALNIS
ALEUTŲ SALOS, Aliaska. — 

Birželio 4 dieną Venjaminov 
kalne prasiveržė nematomas ug
nikalnis, — tvirtina geologai, 
kurie atidžiai seka Aleutų salų

. prasiveržimus.
Birželio 4 dieną lakūnas, skri

dęs 12,000 pėdų aukštumoje, 
j pastebėjo, kad lėktuvas buvo 
j apkrėstas ugnikalnio pelenais,

; — Brighton Parko Lietuvių bet jokio prasiveržimo lakūnas
Namų Savininkų draugija ren- nematė.
gia gegužinę-pikniką šaulių Na- j Vėliau tyrinėjimas . parodė, 

j mų salėje, 2417 W. Pope John kad Venjaminov kalne prasiver-J. IVtlU. V V11J CLllAlllW V It.CU.lJ.C' piAMVCl-

Paul II Dr., š.m. liepos 17 dieną žė nematomas ugnikalnis. Ėjo
Po rinkimų, Margaret That-! *2 vaL Bus Smagi muzika- ^ar't’ susPautas oras> veržėsi

ŠACHMATŲ VARŽYBOS
.^Lietuvių Suvažiavimo Čikago

je' proga įvyko 6 ratų šveicarų Lietuva, kur liko gyventi minis- 
Sistehia šachmatų turnyras, ku- j terio seneliai. Vienas iš jų mirė 
riame dalyvavo 17 žaidėjų. Pir- Lietuvoj karo metu, vokiečiams! 
iriąją vietą laimėjo žinomas likviduojant žydus. Tas faktas,! 
mūsų šachmatininkas dr. Kaži- matomai, paliko jame gilų įspū- j

cher padarė’ daug paketam;: ata.gatvimniais. •
Britanijos minister™ kabinete, i Y,sus ««»» se.mmmkns be, sye-1 
Mums Įdomus yra Iteon Brit. I CHI V, ska,tl,n-,
tente paskyrimas Vidaus Reika-;®al (ctvai‘
i • • , . . . .. . . , , ; Draugijos Valdybalų mmistenu, vietoj iki tol bu- { 
vusio William Whitelaw. I

Leon Brittan yra Lietuvos žy-J’’ 1914 — Atidarytas Panamos i 
do gydytojo jauniausias sūnus,' kanalas. >
ir ar ne jauniausias kabineto na-! 
rys (43 metų amžiaus). Jo šei
ma emigravo iš Lietuvos į Bri
taniją 1927 metais, bet atrodo, 
kad kurį laiką palaikė ryšius su

bet buvo sunku juos įžiūrėti. 
Juos matė tiktai arčiau pri
ėjusieji.

PAGROBĖ GUATEMALOS 
PREZIDENTO SESERĮ

GUATEMALA, sostinė.—Pra
eitą savaitę buvo pagrobta Gua-

Lietuviai lakūnai Darius ir Gi- temalos prezidento Efrain Rios 
rėnas perskrenda Atlantą. I Montt sesuo. Ji buvo užklupta 

į ' 
i

rriieras Jakštas, surinkęs 5 taš- 
ktis. Antroji vieta atiteko Simo
naičiui, surinkusiam 4į£ taško, sitete. Prisimenama jo labai1 
Toliau seka Pranas Šalkauskas, karšta kalba apie nacių holo- 
Andrius Kulikauskas ir Edvar- caustą (žydų naikinimą). Tą

dį, kas pasireiškė jo studentą-i 
vimo laikais Kembridžo univer- ’

TOUWK-12TMICTS
FOKHiaGYRBlff 
ws notokctū

t
C 1982 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

gatvėje. Nepažįstamas žmogus 
ją sulaikė, parodė turimą gink
lą ir ją nusivedė.

Vidaus reikalų ministeris tik
tai trečiadienį pranešė laikraš
čiams, kad iki šio meto niekas 
negirdėjo jokios žinios apie jos 
likimą.

Ministeris Mendez Ruiz,' ka- 
t riuomenės pulkininkas, pranešė 
, žinią spaudai,%et atsisakė duoti 
bet kokias smulkmenas apie pa- 

. grobimą. Jis net atsisakė pasa
kyti pagrobtos sesers vardą.

ST. PAUL, Minn. — Diabetą 
(cukrinę ligą) tyrinėjantieji 
Minnesotos ir Colorado gydyto
jai praėjo išvados, kad cukrine 
liga sergantiems žmonėms cuk-j 
rus nėra toks pavojingas, kaip 
iki šio meto sergantieji diabetu 
buvo įtikinėjami.

Gydytojai nustatė, kad diabe
tikai turi gauti tam tikrą cuk
raus kiekį. Dažnai, kai ligonis 
visai neturi cukraus, lai jis ne
suvaldo savo organu. O 4.

Tolimesni tyrinėjimai paaės 
nustatyti, kiek tikrai diabetu 
sergantis žmogus gali cukraus 
suvartoti. Dabartiniai tyrinėji-! 
mai aiškiai nurodo, kad diabe
tikai, vietoj bulvių, gali vartoti . 
daugiau cukraus, tik dar nenu
statyta kiek, šitas naujas klau
simas dar tebėra tyrinėjimo,' 
laikotarpyje. Kai klausimas bus 
galutinai nustatytas, tai paskelb
sime.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas imokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
TeL: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

1967 — Pietų Afrikoje dr.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

Minkšti viršeliai. Kaina 515.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

-■* tttss:........... — -......... - --------

Naujai pasirodžiusi >:<
1 DR. ANTANO RUKŠOS 

y'"! 619 puslapių, kietų viršeliu knyga ;

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui "pridėti $1)' 
Siųsti čekį:

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

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Tel. 585-6624

Sergeants
SENTRY-Z 

Flea & Tick Collar

i

Nuomos
RENTING IN GENERAL

6807-S. ARTESIAN
Nuo rugpiūeio 1 dienos išnuo
mojamas apšildomas 5 kamba
rių butas 2-me aukšte. 2 mie-:l 
garui ej i. j

Skambinti 471-2239 •;

$250 to; $500 WEEKLY PAYCHEKS
■° - (FULLY GUARANTEED)

working part or full time at home
Weekly paychecks mailed directly to you from 
Home Office every Wednesday. Start immedi
ately. No experience necessary. National Com
pany. Do your work right in the comfort and 
-- security of your own home.

Details and application mailed.
Send your name and address to:

AMFICO,Hiring Dept. 77,1040 Lone Star Dr.,
New Braunfels, TX. 78130

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

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

—* Mr. K. Januta,
‘X-

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leWfwe 
Dirbu ir užmiesčiuose, groti, 

garantuotai ir sgžiningaL <- 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avo. - 
Tel. 927-3559

mm—
D Ė M E S I/O ' le 

62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobili*4 
Liability apdraudimas panslBla-' 

kams. Kreipti*; M
A. LAURAITIS i

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 2

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171.

A. T V K R A S 
laikrodžiai ir tnanteayNa 

Pardavimu ir Taiiymaf 
2646 Waat fbth Straef 
TeL REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus |

IŠNUOMOJAMI 2 butai: vienasj p ^edąs, 4059 Archer Avenuį 
6 kambarių su krosnimi ir šal-

I dytuvu, o antras — 2 miegami, 
su baldais, krosnimi ir šaldytu^ 
vu. Abu naujai remontuoti.

18-toj apylinkėj.
Skambinti 927-2748

KAIP SUDAROMI 
TEST.AMEN'fAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano šULC 
paruoštą — teisėjo Alphonst 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkoinif 
formomis

Knyga su formomis gauna , 
m* Naujienų administracijoje

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 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. U. 60629.

advokatų draugu a
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

8606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, m. 60629

TeL: 778-8000

• Žmonės yra savo pačių šei
mininkai. Burke.

— Naujienos, Chicago, 8, ID.

i Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5986

Notary Public 
INCOME TAX SERV1CI

I 4259 5. Maplewood, TeL 254-7450 
į Taip pat daromi vertimai, giminiti 
i iškvietimai, pildomi pilietybės pn ■ 

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis. Agent 
320814 W. 95th SL 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Stota Far* FH 9* OtuRr Cmm—T 
Mmh ORteM: BtaiMiaĮMa.

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vai vakaro. 

SeštadL: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d. 
Ix pagal susitarimą. 

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629
■.....................

PIRKIT! JAV TAUPYMO dONU$

Friday, July 8, 1983


