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Prez. Reaganas Baltuose Rūmuose tariasi su Kongreso atstovais, kad ne
trukdytų prezidento pareigoms apvalyti Nikaraguą ir visą Centro 

Ameriką nuo ten veikiančių Maskvos agentų.

rezoliucijos projektą, kuris ra- Į 
gina visas Valstybes pasekti Eu- lietuvių atstovais Europoje 
ropos parlamento pavyzdžiu rei- Anglijoje.
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Dr. K. Bobelis ir inž. L. Grinius atstovaus 
Lietuvą ahtikomunistų suvažiavime

Dr. Kazys Bobelis ir inž. Liū
tas Grinius atstovaus Lietuvą 
pasaulio antikomunistinės lygos 
suvažiavime Liuksemburge š.m. 
rugsėjo 20-22 dienomis. Lietuvos 
klausimas yra įtrauktas į rugsė
jo 21 d. darbotvarkę.

. Pasaulio antikomunistinei'ly
gai priklauso virš penkiasdešimt 
valstybių. Ji artimai bendradar
biauja Su Azijos valstybių lyga 
ir,,Europoje veikiančia Antibol- 
šeyikinių tautų organizacija. 
1983 metų suvažiavimui paskir
ta sąmata siekia $230.000. •

kalaujant Sovietų kariuomenės 
ir administracijos pareigūnų ati
traukimo iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos, ir šių valstybių nepri-Į 
klausomybės atstatymo.

1982 metų Pasaulio antiko
munistinės lygos suvažiavime 
Lietuvą VLIKo įgaliojimu at st o- J 
vavo p. Algis Task finas, iš Aust
ralijos. Prieš 1982 metus Lietu
vą šioje lygoje atstovavo Ame
rikos Lietuvių Taryba. Nei Lat-j 
tija, nei Estija savo atstovų ly-j 
goję neturi.

i šią kelionę dr. K. Bobelis ir: 
. L. Grinius žada išnaudoti,; 

pasimatydami su svarbesniais ’ 
” ' ' ‘ -i—-•- ---------j ir

LIETUVIAI NORĖJO “UŽNUODYTI” 
MADRIDO ATMOSFERĄ

.Madrido konferenciją iš “ta
rybinės” perspektyvos Gimtaja-

tiškai aprašo. Vilius Kavaliaus- 
kas-.į'Pirųiiausia — “tamsiosios 
jėgos”:‘ į' Madrido konferenciją 
beveik prieš tris metus buvo iš
siruošę ir.f Jietuvįš^ni., “vaduo
tojai”, ^iindąrfii'^fr-aug^u kitų 
šalių “reakcininkais^ .pįųįbdyti” 
atmosfera. Tada — “tekiųjų 
j ėgų^; globėjai: ^Ų?^wMinę 
vakf^ią^paĄrnė
kiąįj išreikštomis my^er^iėftfis

gaus teisių klausimą, apie JAV 
ir Sovietų Sąjungą skyrusias 
svarbiąsias problemas.

1

“buržuazinius Į^hącionąiii^ii|A'A 
vėl įkvėpė viltis, kad .phVyk^Sg^ 
kliudyti taikiam EuroposĄsalių 
dialogui”. ; . -. ' ■?

JĄV-ių delegacija Madride 
kaltinama “konfrontacijos- didi
nimu” — jau 31 mėnuo, kai 
Amerikos atstovai “tik kalba 
apie kitų vidaus reikalus”, 
“šmeižia” socialistines šalis.

šymo aįškiaTrnatyti kaip'jie ne
teisingai su iškraipytais faktais 
bando . klaidingai informuoti 
skai 
šaulį 
renci 
metųįhuvo Vaį
tinariĮa už nešilžlkyuią‘Hėlgih- 
kio/^t^sutafimiLt'rfpažeidimų 
žmofi^r^^b6.\-&iub metu.nėra 
jokių abejoBiiį/ięad visų nesu ta
rimų kaltininkė yra tik Sovietų 
Sąjunga, neš’ jos naudojami ‘ap
gavystės ir/klastojimo metodai 
buvo-iškeltrį viešumą.
Z’ (Elta)

gVisas Vakąfu pa- 
Madrid^^eęfe- 

" tu Sąju

Galiausiai — “kilnioj i” Tary
bų Sąjunga, kuri “kilniaširdiš
kai”; priėmė kompromisinį Ispa
nijos pasiūlytą baigminio doku
mento projektą. Vašingtonas ne
norėjęs jo priimti, bet savo są
jungininkų, ypač V. Vokietijos, 
spaudžiamas, turėjo nusileisti: 
“amerikietiški antrankiai... nu
krito”. Nė žodelyčio apie žmo-

—’ Sovietų KGB agentai su
stabdė JAV vicekonsulą Lon Da
vid Augustenborg, iškrėtė auto
mobilį, įdėjo paruoštą pluoštą 
žinių apie Sovietų politiką ir 
ūkio reikalus, o dabar vicekon
sulą, jo žmoną ir dukrą apkai
tino šnipinėjimo ir suėmė.

— Sovietų spauda ir radijas 
kartoja melagingas žinias apie 
JAV vicekonsul;
jį šnipu, kad galėtų pasiteisinti 
dėl Pietų Korėjos keleivinio lėk
tuvo nušovimo.

JĖZUITAS PETER H. KOLVENBACH 
IŠRINKTAS ORDINO GENEROLU

KALBININKAS OLANDAS, 54 METŲ KUNIGAS, KALBĄS
8 KALBOMIS, IKI MIRTIES VALDYS JĖZUITUS

RO^Ąr; Italija. — Antradie^ 
,2tjŲ^^rIž^^ių jėzuitų kongr^ 

savo jenerolu iĄr 
Oįyętf^kalbininką olandą, kun. 
tPėfer Hans Kolvenbachą.

Tvirtinama, kad popiežius', 
patyręs apie kun. Kolvenbacho 
išrinkimą, buvo labai patenkin
tas, kad naujai išrinktas jėzuitų 
generolas yra tokios pačios nuo
monės apie jėzuitų ordino tiks
lus, kaip ir popiežius, būtent: 
kiekvienas jėzuitas pirmon ei
lėn privalo būti kunigu, pagrin
dinių bažnyčios dėsnių skelbėju, 
o ne tapti kokiu reformatoriumi 
ar politiku.

Naujai išrinktą generolą pir
miausia pasveikino prieš du me
tu dėl nesveikatos atsistatydinęs 
gen. Pedro Arrupe Gonza. Ku
nigas Arrupe, gavęs nepagydo
mą širdies priepuolį ir paralyžių, 
prieš du metu atsistatydino iš 
pareigų ir prašė popiežių pa-

zuitas Kolvenbachas mokėdavo 
klausyk, tai dabar atrodo, kad 
jis mokės ir įsakinėti.

lietuviams jėzui- 
Čiurlionio galeri- 
paveikslus ir ne- 
valdžios bendra-

ą, nori padaryti j skirti kitą, iki ordinas išsirinks
naują generolą.

Naujas generolas pajėgia 
nusižeminti

liu kalbininku, bet jis moksli-

KALENDORELIS

Rugsėjo 15: Nikodemas, Vis
mantas, Deris, Menė, Sartonė.

Dr. Kazys Bobelis vadovaus VLIKo delegacijai Europoje 
organ i mojamoj antikomunistinėj konferencijoj. Kartu su 

juo Europon važiuoja inž. Liūtas Grinius.

Tvirtinama, kad naujai iš
rinktas generolas pajėgia labai (tūkst. jėzuitų ordinui ir paruoš- 
nusižeminti. Jis skaitomas dide- ti juos naujo generolo rinki-

Amerikos vicekonsulą Lon David 
Augustenborg paskelbė šnipu

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS ĮTEIKĖ PROTESTĄ 
PRIEŠ ŽIAURŲ ELGESĮ SU JAV DIPLOMATU

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
■ žinių agentūra “Tass” paskelbė, 
’ o Sovietų radijas'ir spauda kar
tojo, istoriją apie JAV vicekon
sulą Lon David Augustenborg. 
“Tass” atstovo paruošta žinia 
buvo perskaityta sukviestiems 
užsienio žurnalistams, o šie iš 
Maskvos pranešė savo laikraš
čiams. Vakarykščiame numery
je Naujienos įdėjo žinutę apie 
Sovietų valdžios nutarimą iš
siųsti JAV vicekonsulą Lenin
grade (buvo klaidingai pažymė
ta, kad konsulas), bet tada dar 
nebuvo jokių konkrečių davinių.

Antradienį laikraštininkams 
paruošta žinia sako, kad praeitą 
sekmadienį vicekonsulas Lon 
David Augustenborg su savo 
žmona ir dukterimi išvažiavo iš 
Leningrado pasivažinėti auto
mobiliu. Apie 25 mylių atstu 
moj nuo Leningrado, Amerikai 
dirbantieji šnipai sutartoje vie
toje paliko dėžutę su įvairia 
slapta medžiaga apie karišką

. ekonominę ir politinę padėtį So-t'

NORVEGŲ PILIEČIAI 
LINKSTA KAIRĖN

OSLO. — Norvegiją ilgus me
tus valdė socialdemokratai, bet 
prieš porą metų buvo sudaryta 
koalicinė konse'ryalorių vyriau-yi Sąju je. Kada vicckū„ 
sybė, kuri pamažu pradeda naį^u|as Allgustenborgas ^ivai,ia. 
kinti sočia demokraų pninrt^ ,ie Jurtos vielos, tai vice- 
socialinio draudimo ,r nedarbu. įotasuIas..įįs,ab(iė mašiną ir j( 

žmona išlipo, šalia kelio ji radr 
dėžutę su dokumentais ir alsi 
nešė į mašiną. Ji tą dėžutę pa-

Romoje kalbama, kad naujas įstatymus. Krašto gyventojams 
generolas pajėgs ir lietuvius jė: 
zuitus aptvarkyti. Jie nemokėjo 
net ir savo namo aptvarkyti. 
Ponia Kriaučeliūnienė turėjo ne 
tik stogą sutaisyti, bet išva
lyti ir baisiai apleistus kamba
rius. Manoma, kad gen. Kolven
bachas įsakys 
tams atiduoti 
jai pagrobtus 
leisti Sovietų
darbiams ruošti koncertus So
vietų žvaigždės kavalieriams.

Jėzuitai paklausė kun.
Giuseppe Pittau

Popiežius Jonas Paulius II, ga
vęs gen. Pedro Arrupės atsista
tydinimą, neskubėjo rinkti nau- Wik-ochs konservatyvi partija, 
jo generolo. Popiežius turėjo Savivaldybėse ji prarado dau- 
vilties, kad Arrupės sveikata' 
gerės. Tačiau geriausi gydyto
jai. vėl patikrinę gen. Arrupės 
sveikatą, jam pakartojo, kad 
nėra jokios vilties. Tada popie
žius paskyrė jėzuitą Giuseppe j 
Piliau du metus vadovauti 26

tokie planai nepatinka.
Praeitą sekmadienį Norvegi

joje vyko savivaldybių rinkimai.1 dėjo automobilio užpakalinėje 
I rečiadienį surinkti duomenys sėdynėje ir buvo pasiruošę išva- 
rodo, kad didelė krašto gyven- žinoti. Bet tuo tarpu pasirodė 
tojų dauguma yra palinkusi į KGB agentai, sustabdė vicekon- 
kairę ir norveigai bendrai neno- sulą ir pradėjo klausinėti, ką jis 
ri jokių naujų pakaitų socialinio veža. Vicekonsulas paspaudė 
draudimo srityje. Socialistai įve-, gesą ir bandė pabėgti iš tos vie 
dė socialinio draudimo įstaty-', tos. Bet toli jis negalėjo pabėgti, 
mus. Koalicinė vyriausybė priešines KGB agentai tuojau jį šu
tuos įstatymus vedė propagan- (laikė. KGB ištyrė visą reikalą 
dą, bet kai paskutiniais mene- paskelbė vicekonsulą Lon David 
siais pradėjo juos judinti, tai Augustenborgą nepageidaujamu 
gyventojai pasakė, kad tokių da- ' asmeniu ir ištrėmė iš Sovietų 
lykų nebandytų daryti. | Sąjungos.

Savivaldybių rinkimuose la
biausiai nukentėjo premjero K.' Visi užsienio laikraščiai, spaus

dindami šią “Tasso” paruoštą 
žinią, pažymi, kad Sovietų Są 
junga šiuo pranešimu nori nu 
teikti Rusijos ir visos Soviete 
Sąjungos gyventojus prieš Ame
riką ir pateisinti Pietų Korėjos

giausia vietų. Tuo tarpu darbie- 
čiai laimėjo 39.2%. Tai nepa
prastai didelis darbiečių laimė-, 
jimas.

PREZIDENTAS NEKALBĖS
SU GROBIKAIS

mams. Vyriausiu jėzuitų virši-
ninkų tarpe niekad nereikalavęs ninku popiežius tuo pat laiku 
garbingiausios vielos.

Gyvenant nuo 19 melų jė
zuitų tarpe, dažnai jam reikėda
vo dirbti pačius sunkiausius jė
zuitų bendrabučio darbus. Jė-

t paskyrė 80 metų kun. Dezzą.

Didžiausią savo gyvenimo da
lį jėzuitas Kolvenbachas pasky
rė kalboms. Jis mokėsi Pary
žiaus ir Hagos universitetuose. 
Jis dėstė kalbas Beiruto univer
sitete. Kolvenbach rašinėjo įvai
rių kalbų žurnaluose. Generolas 
kalba olandų, anglų, vokiečių, 
prancūzų, rusų, italų, ispanų ir 
armėnų kalbomis. Be šių pagrin
dinių kalbų, naujai išrinktas ge
nerolas susikalba dar keturio
mis kalbomis. Įvairiomis kalbo
mis jis gali skaityti laikraščius

Saulė teka 6:30, leidžiasi 7:01. ’r Juos suprasti.

Oras vėjuotas, lis, gali daužy- 
tis perkūnas. kainavo $412.

uncija

GUATEMALA, sostinė. Pra
eitą savaitę grobikai pačiupo iš 
ligoninės einančią slaugę Aidą 
Mejia de Velasco. Suimtoji slau
gė turi keturis vaikus ,dirba va-į 
karais. Josios brolis yra dabar
tinis Guatemalos prezidentas.

o
Iki šio meto grobikai niekam 

nieko nesakė, nes bijojo, kad po
licija jų nesučiuptų. Dabar jie 
susisiekė su prezidentūra ir nq- 
rėjo pranešti svarbią žinią pre-. 
zidentui Oscar Mejia Victores.

— Su žmonių grobikais Gua- 
temalos prezidentas neturi jokių 
ryšių ir nenori jokių kalbų, — 
atsakė prezidentas.

Buvo manyta, kad Guatema
los kariai buvo apsupę pabėgu
sius grobikus, bet matyt, kad per 
tris dienas ir naktis jiems pa
vyko pasprukti.

lėktuvo numušimą. Būk, vice
konsulas šnipinėjęs Amerikai, 
kaip tai daręs numuštasis Pietų 
Korėjos lėktuvas. Girdi, minėtą 
lėktuvą visą laiką lydėjo JAV 
karo lėktuvai, su kuriais jis pa
laikė ryšius ir dėl to negalėjo 
klausytis Sovietu karo lakūno 
įsakymų nusileisti.

Sovietų Sąjūnjos gyventojai 
nebežino apie laisvajame pasau
lyje sukeltą pasipiktinimą lėktu
vo nušovimu ir 269 žmonių nu- 
skandinimu, tai Sovietų Sąjun
gos agentūros stengiasi įtikinti 
krašto gyventojus, kad *amerb 
kiečiai šnipinėjo ne tik Kamčat- 
kos ir Sachalino pakraščiuose, 
bet ir Leningrado apylinkėse. 
Valstybės departamentas įteikė 
labai griežtą notą Sovietų vy
riausybei. Tuo tarpu dar neturi 
jokios žinios apie Augustenbor- 

likimą.gų

ANDROPOVAS VALDYS“ 
KRAŠTO POLICIJĄ

MASKVA, Rusija. — Jurijus 
Andropovas nesitenkina KGB 
galia, bet jis stengiasi užvaldyti 
ir visą Sovietų policiją. Iki šio 
meto KGB (valstybės saugumo 
komitetas) rūpinosi vien tik So
vietų valdžios saugumu, kad 
krašte neatsirastų jėgų, kurios 
nuverstų dabartinę komunistų 
vyriausybę. Dabar savo agentus 
jis kiša į paskirų valstybių mi
nisterijas. Jis nori, kad KGB 
agentai būtų valstybių minis- 
teriais.

Andropovas paskyrė Vasilijų 
Ležepokovą ir Kirilą Vostrikova 
ministerijų pavaduotojais. Jie 
vadovaus fed. Rusijos vidaus 
reikalų policijai.

— Japonų pakraščių sargybos 
laivai ir lėktuvai jau surado 500 
Pietų Korėjos lėktuvo dalių ir 
žuvusiu keleiviu daiktu. 

*■ ±

- Ogarkovo įsitikinimo neuž-

Baker (B)

turėjo ryšius su numuštu Pietų 
Korėjos lėktuvo kapitonu, sako 
amerikiečia’

t

Senatorius Baker labai su
sirūpinęs respublikonais, ku
rie nenori teisti prezidentui 
naudoti JAV marinus pa

dėti Beiruto apylinkėse.

— Sovietų kariuomenės vado
vybė žinojo, kad jokie Amerikos 
žvalgybos lėktuvai nelydėjo Pie
tų Korėjos keleivinio lėktuvo, 
bet jie vis tvirtina, kad ameri
kiečiai sukėlė rusų lakūnų tarpe 
sumišimą.

— Sovietų užsienio reikalų mi
nisterijos aukštas pareigūnas 
pranešė žurnalistams, kad So
vietų valdžia, nežiūrint į Ogar
kovo ir Trojanovskio pareiški
mus, niekam nemokės už Pietų 
Korėjos lėktuvo numušimą.

— Truko 12 minučių, kol ru
sų bombos susprogdintas Pietų 
Korėjos lėktuvas iš 30,000 pėdų 
nukrito į Japonijos jūrą.

— Japonų specialistai bando 
tiksliai nustatyti, ar Pietų Korė
jos lėktuvas nebuvo numuštas 
virš tarptautinių vandenų.
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PORT COLBORNE, ONT, CANADA Daįrys

GYVENIMO SCENA

IŠKILMINGAS PAGERBIMAS SOFIJOS IR JONO RADVILŲ, 

_ JŲ VEDYBŲ 50 METŲ SUKAKTIES PROGA

Pagerbimas įvyko š.m. rugsė
jo 3 d. Lenkų salėje, Wellando 
mieste. Pagerbimą suruošė ju
biliatų dukros—Aldona ir Sonia.

Prieš pradedant rašyti apie 
šių’patriotų lietuvių 50 metų ve
dybų sukaktį, trumpai paminė
siu jų susipažinimą ir planus, 
žengiant į šeimyninį gyvenimą.

Jonas, užaugęs gausioje šei
moje ii' grįžęs 1923.m. iš kariuo
menės, vis svajojo ieškoti laimės 
už Lietuvos ribų, Lietuvoje su
silažinęs su Sofija Mazeryte, 
greit vedyboms neapsisprendžia. 
Afiiejų tikslas — susitaupyti 
kiek daugiau gyvenimo pradžiai. 
J ežias renka žinias apie galimy
bę? geriau įsikurti už Lietuvos 
r$ų. Be abejo, geresnių atsilie- 
pįfiių buvo apie Ameriką, bet 
ten patekti buvo sunkumų. Kiek

.con.-* m u>« piao that I* made 
Ait dC dreamt And, UA Saviega 
Snnds have been helping to m&ka 
xpjny dream* coma vue for ye&ra.

Now, Bonds mature in Iona thar 
its yearn. That means your dream* 
an oooe true fester than ever hrfxe.
You cu» buy diarea in your pKrti- 

>alar dream by the Payroll
Flat, vrhvre you work. OJįUjy 

<>urd-&-Ma.Lb plan where.sijM
FvKjf* you kiai* >i, yixir An<rn»» n 

■' *C4 ba • rvaluy.

ieškoti. Ir Sofijai Aj^eųtbujc 
pradžia buvo sunki. Darbo, kad 

ir gavo, bet iš jos uždarbio vps, 
lik galėjo pragyventi, o apie į 
santaupų sudarymą nebuvo nei' 
kalbos

Būdama gera virėja, vėliau 
kaip tokia gavo darbo pas tur
tuolius. Ten dirbdama galėjo 
šiek tiek ir santaupų susidaryti.

Jonas Radvilas, nerasdamas 
daroo jokioje įmonėje, pradėjo 
lankyti turgavietes, kur ūkinin
kai nuveža įvairius žemės pro
duktus parduoti. Jonui, beieš
kant darbo pas ūkininkus Alber
tos provincijoje, pasisekė susi
rasti lietuvį ūkininką J. Bendiką, 
kilusį iš Klaipėdos krašto. Pas jį 
Jonas gavo darbo, uždirbdamas į 
15 dolerių per mėnesį.

Jonas, gavęs darbo, tuojau 
per savo draugą Kisielių užsisa-l 
kė Naujienas, kurias jau virš 50 
metų kaip skaito, ir šias eilutes 
rašančiam išsireiškė, kad Nau
jienos buvo ir šiandien tebėra I 
vienas iš geriausių laikraščių, i 
kuris rašo teisingas žinias apie 
komunizmą ir žiaurią diktatū
ros įvestą priespaudą mūsų tėvų 
gimtame krašte — Lietuvoje.

Jonas Radvilas, vertindamas 
Naujienas ir žinodamas, kad 
viskas pabrango, šių eilučių au
toriuj įteikė 150 dolerių ir pra
šė, kaip Naujienų bendradarbio, 
kad pasiųsčiau Naujienų redak
cijai už rašomas teisingas žinias 
prieš komunistus ir jų simpati- 
kus. šias Jono Radvilo mintis 
perduodu Naujienų skaityto
jams.

Jonas Radvilas dirbo pas ūki
ninką ir sekė spaudą apie darbi- 
ninkų^i&Cojimą. Išdirbęs sep
tinis mėnesius pas ūkininką J. 
Bendika, gavo darba HBM smė- 
lio kasyklose. Dirbo 170 pėdų 
po žeme. Tais laikais uždarbis 
buvo geras, bet darbas pavojin
gas.. šios nelemtos nelaimės — 
žūti ir Jonas vos išvengė. Kartą 
pietų meta darbo vedėjas krei 
pėsi į darbininkus, ieškodamas 

i žmonių, kurie šiuo laiku galėtų 
! viršuje padirbėti. Pirmas pasi- 
I siūlė Jonas Radvilas. Po pietų

lengviau buvo patekti į Kanadą, 
tad Jonas apsisprendžia į ją ir 
vykti. Jonas apie tai pranešė 
savo sužadėtinei Sofijai, kuri at
sakė: “Jeigu tau, Joneli, patin
ka į Kanadą, tai ir man bus 
gerai”.

1928 metais Jonas atsisveiki
na su sužadėtine Sofija ir iš
vyksta Į Kanadą. Kanadoje kaip 
lik tuo metu buvo nedarbas. Jo
nas pastovaus darbo negalėjo 
ga,uIi, o neturint ?pastSN®ft^

nebūvd įmanoma? šlfdiryti 
.antaupų ir atsikviesti savo su
žadėtinės Sofijos. Jonas apie tai 
rašo Sofijai, abu kartu planuo
ja kaip greičiau nuveikti susida
riusias kliūtis.

Esant tokiai padėčiai, sužadė
tinė Sofija Mazerytė išvyksta į 
Argentiną, pelningesnio darbo

Take stock in America..

I

jis pasiliko dirbti viršuje, o jo 
grupės draugai, darbininkai nu
sileido į požemį. Neužilgo tame 
požemyje įvyko sprogimas, ir 
visi ten dirbę darbininkai žuvo. 
J. Radvilas pasijuto kaip nau
jai gimęs.

J. Radvilas, gavęs pastovų 
darbą, išsikvietė iš Argentinos 
savo sužadėtinę Sofiją. Deja, iš 
Argentinos tuo metu tiesiai at
vykti į Kanadą nebuvo galima. 
Tada Sofija Mazerytė iš Argen
tinos vyksta į Lietuvą, o iš Lie
tuvos 1933 m. atvyksta į Kana
dą pas savo sužadėtinį. *

Tais pačiais': metais, rugsėjo 
4 d., Manitobos provincijoje, Šv. 
Augustino bažnyčioje sukuria 
lietuvišką šeimą ir kaip du ba- 
.andėliai, viens kitą gerbdami, 

j pavyzdingai gyvendami, sulaukė 
sios garbingos 50 metų vedybų 
sukakties.

J. Radvilas, išdirbęs HBM 
smėlio kasyklose 12 metų ir su
sitaupęs atsargų, pasiliuosavo iš 

j darbo. Kaip sumanus, paregin- 
1 gas, darbštus savo pareigose, 

prieš išvykstant, kompanijos bu
vo apdovanotas brangiu auksi
niu laikrodžiu ir gavo gerąatcs- 
taiiją.

Iš Manitobos proviniijos Jonas

KP žurnalas patvirtina savilaidos 
teiginius apie diskriminaciją

Lietuvoje leidžiamas “agilpro- 
pinis” žurnalas Laikas ir Įvykiai 
š. m. gegužės numeryje patvir
tino lietuvių savilaidos tvirtini
mus apie tikinčiųjų studentų dis. 
kriminavimą ir mokyklos nau
dojimą priverstiniam nureligi- 
nimui. Straipsnyje “Telkiamos 
pedagogų ir tėvų pastangos”, 
Lazdijų rajono LP komiteto se
kretorė Regina Evideravičienė 
aprašo “ateistini darbą” Seirijų 
vidurinėje mokykloje. Ji pabrė
žia, kad šis darbas apima visus > 
— t. y., ir tikinčiuosius - moki-i 

nius. Organizuojami masiniai! 
ateistiniai renginiai ir vakarai — I 
disputai. Pasak autorės, jaunųjų 
ateistų būrelių ir klubų veiklą 
"reikiama vaga” kreipia mokyk
los partinė ir komjaunimo or
ganizacijos. " Materialistinės pa. 
saulėžiūros” ugdymui pradinė
se klasėse naudojamas gamto- 

i mokslų dėstymas. Su tikinčiai- 
I siais mokiniais kontaktas daž- 
1 niausią i užmezpiamas juos įtrau 
. kiant į aktyvią ateistinę užkla

sinę veiklą.

į '-.Svidaravičiciiė. .rašo, jog mo- 
t kyklotT pedagogai AteKgbši MėV 
! ti ir tėvus. Ji alHhii pareiškia 
• kad religinės pasaulėžiūros lai

kymasis “trukdo” Vaikams “pra- j 
augti” tėvus. Kai kurie t>km | 
tieji tėvai, rašo ji, pradėjo su- 
prasti, jog jaunam piliečiui ne- maistingumo.

ir Soti] a Radvilai su ten girnų- ■ 
siomis dukromis — Aldona ii 
joma atvyksta į Ontano provin 
siją, Toronto miestą, nusiperka! 
namą ir pradeda gyvenu lyg 
naują gyvenimą. Darbas jau ne- 
oepavojingas.

jonas ir Sofija Radvilai, abu 
būdami sumanus ir darbštūs, j 
pajuto, kad darbas jiems nedaug * 
K.ą duosiąs, tai pradėjo stengtis j 
Įsigyti verslą. Abu susitarė nusi- 
piiKli viešbutį — lietelį. Jonas 
Radvilas, po pastovaus darbo, 
pradeda ieškoti vakarinio darbo 3 
tiotexyje. Jo tikslas — susipažin-1 
ti su liotelio darbais, kad žinotų 
kaip reikės tvarkyti nuosavą] 
tioieiį, jį įsigijus. Abu gerai su- ; 
prato, kad dideliame mieste jie 
uoteiio nusipirkti negalės, todėl 
pradėjo jo ieškoti mažesniame 
miestelyje.

Nuvyję į nedidelį miestelį 
Port Coiborne, gražioje vietoje, Į 
prie ežero, nupirko Queens lio į 
ietį. Pradžia buvo sunkoka, bet Į 
vėliau, kada gabi virėja Sofijai 
Radvilienė pradėjo gaminti sko-1 
ningą maistą, tai pradėjo ir apy-| 
varta didėti.

(Bus daugiau)
Juozas šapamickas

gali būti dviejų skirtingų auk
lėtojų — mokyklos ir šeimos”, 
nes kitaip “'jaunieji gali pasi
klysti gyvenimo kebuose, beklai 
Ižiodami atsilikti nuo bendraam
žių”; o “atsitikusiems nelengva 
pasivyti kitus. Taip atvirai pri
sipažįstamą, kad tikintieji yra 
“antraeiliai piliečiai^, kuriems 
uždaros durys į karjerą ar aukš
tesnį mokslą. Tai paneigia sovie
tinių pareigūnų tvirtinimus, jog 
religinis švietimas leidžiamas 
šeimoje. Straipsnio motto — 
KP GK sekretoriaus L. šepečio 
pareiškimas KP CK V plenume. 
‘Mes turime pasiekti, kad visas 
musų jaunimas, visi moksleiviai 
būtų idėjiškai užsigrūdinę, at
sparūs svetimos ideologijos po
veikiui, nereligingi. Tik taip 
eikia organizuoti mokymą ir 

auklėjimą kiekvienoje mokyk
loje”. (E.)

• Sakoma, jog Anglijoj, paly
dinus su Amerika, taksų sistema 
labai paprasta. Ten anketose yra 
įrašyta tik keturi punktai:

1) Kiek uždirbti, pereitai sone
tais'’ . ’ , - - . ’ ' A
’2) Kiek tifr^ja? išlsrtdų*
3) Koks paliko pelnas?
4) Atsiųsk tą pelną valdžiai.

• Viena kvorta pieno turi tiek 
kiek 8 kiaušiniai.

(Tęsinys)

Kas visada dainuos linksmai, 
Tam laimės bus pilni keliai.
Tad sveikas, sveikas, sveikas būk 
Į sunkų vargą nepakliūk!

0 kas gi laimės nenorės, 
Kas pas save jos nesikvies? 
Atvertų langus jai visi, 
Jei pamatytų pakely.
Bet kai prie lango laimė bus,
Ar kas tada beatsibus? į

0 pro duris ar ji įeis, 
Jei laikot užraktais kietais 
Užsklendę jas, kaip nuo vagių, 
Ji nestovės, nešals prie jų, 
Kaip ta nelaimė prakeikta, 
Kuri ten trinas visada.

Arti kai laimės nebebus, 
Tada ne vienas atsidus, 
Likimą save keikt pradės, 
Kad jam nėra geros dalies. 
Nelaimėje nėra draugų, 
0 kaip gyventi mums be jų? 
Juos rasti vynas mums padės, 
Jame vėl laimė pražydės!

Tad sveikas, sveikas, sveikas būk! 
Nedirbki sunkiai, nesiplūk...
Kad šviesią ateitį turėti, —
Likimą liūdną nugalėti, T
Kuris ant kelio atsiras, — *
Sutelkime jėgas visas.

! j -V.'. ■

Kad neaplenktų laimė mūs — ^*7?4^ 
Išgerti kviečiame visus! i 5 ■

,7 - - I ’ I

Kas savo darbo neatliks, 
Tas nelaimingas pasiliks, 
Tas nematys šviesios dienos, 
Nelaimės tam ant sprando jos! 
Kad neprislėgtų mūs vargai, 
Išgerti turime linksmai,v 
Nes vyno kelias su žaibais 
Nevaikšto purvinais keliais!

X

Tad sveikas, sveikas būki vis, — 1
Te nesiskundžia tau širdis!
Rytuos skaisčiai padangė švinta, 
Pasaulis bunda po nakties, T 
Jame gamta ir žmonės kinta, 
Jie blaškos vedami vilties. /lt >

Čia kūdikis žiedelį skina, ' F
Jį valgyti tuojau mėgina, f
Bet raukiąs veidas, nes kartus ■' 
žiedelis tas, nors taip gražus. f f 
Pravirksta, nusiminęs jis — I ■
Tokia jo laukia ateitis... V’ t

• ’■ i ’

VAIKAS ■ T 7 T f

Toliau, pakrantėje stačioj, ’ ’ “
Vaikutis gaudo plaštakėlę, 
Bet, koją per toli nukėlęs, 
Jisai jau randas apačioj...

MOTERYSTĖS ĮSTEIGIMAS

— Kas įsteigė moterystės sa
kramentą? — klausia kunigas 
Jonuko.

— Dievas, — —atsakė Jonu
kas.

— O kame moterystė buvo 
įsteigta?

— Rojuje.
— O gal atsimeni kokiais žo

džiais?
— “Nesantaiką padarysiu tarp 

tavęs ir moteriškės”...
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yra vaišingas ir sąmojingas.
Caughey pasakoja, kaip Lau-

\ i 
i
f

Laurinčiukas meluoja”, - tvirtina 
lietuviai atiterikiečių žurnalistui

Vilniškė Tiesa liepos 19 S, per- mo, ir svečius bematant pralei 
sispaūdino iš Pravdos S. Višniėv- do pro aerodromo muitinę. Laū 
skio straipsnį “Vaivorykštės rinčiukas 3-Mi metų gyveno Ame j 
spalvos* — 
žumalistąis”. Straipsnio tezė 
paprastą: Naujosios Anglijos re-

ja, ir lenkai, kur ne taip narsūs, 
kaip save giria, ir kryžiuočiai, 
kur piktesni, nei patys mano... 
Bet tirpo čia jų visti galybė, Jrip 
tirps.a šaltas sniegas, nušvitus 
pavasario saulei.

J------r - - — - -------------J - — — — S * - - V .

daktorių aSočciacija, susirūpinu*" pinčiukas ‘‘švietė” amerikiečius. ( 
‘ ‘ “ jp į^vai, sesuo ir> jis pats ka

daise buvo katalikai; bet visi 
katalikybės išsižadėjo. Laurin- 
čiukas tai padarė, nes “religija 
yra nesąmonė”. Anot Laurin
čiuko. “prieš Revoliuciją, bur
žuazinė armija versdavo žmo
nes melstis. Kareiviai atstaty
davo šautuvus, ir turėdavai mels 
tis”. Šypsodamasis ir pirštu ba
dly damas sau galvą, jis pareiš
kia: “Katalikybė ir katalikai yra 
pamišėliai (‘cuckc-o’)”.

Caughey pastebėjo, kad lak
tai Laurinčiukui nelabai rūpi. 1 
Jis griežtai paneigė “istorinį 
faktą” apie Hitlerio-Stalino pak
tą. kurio pasėkoje Sovietų Są-J 
junga užėmė Pabaltijo valsty-j

si rj'ių sti ‘^tarybiniais” žuma-b 
lietais nutrūkimu, ;nepai$o Va
šingtono rnėginimų apsupti JAV 
“geležine uždanga'? ir tuos ry
šius atstato. Praėjusią vasarą 
įvyko susitikimas Londono mięsT 
telyje, New Hampshire,1 o širtiet 
dvylika “jankių“ žtirnalistų iah- 
kosi, Sovietų Sąjungoje. Jię ga
na “naivūs”, bet “tarybintiai’ 
žmonės juos kantriai šviečia, 
tikrovė juos paveikia. Jie pas
tebi,/kaip “tarybiniai” piliečiai 
geidžia taiįsos. Times Argui 
(Vermont) • redaktorius Mensa- 
ratas net atMndaj.jpg “rusai šyp
sosi”. Visi •didžiai/ patenkinti 
“taigos misija”.

Tačiau pačių jankių įspūdžiai 
iš savo viešnagės Sovietų Sąjun 
goję rodo, jog jie nėra tokie nai
vūs, kaip juos vaizduoja Viš; 
nievskis, kuris paprasčiausiai 
“tarybiškai” meluoja. Štai vie- 
no. ėkąltįirsijds dalyvių, Bernard 
Caughey straipstnis ’.dienraštyje 
The PatriotLedger (1983.VII. 
30), pavadintas ?‘Pleą?e tell.me 
motę”. Jis. pasakoja kaip drau
ge su The _.Ča.pė Cod Times re- 
daktoidumi’Bill Brėisky, lėktu
ve iš, Vilniaus i Taliną, jie mė
gino..susigaudyti “užrašų, citatų, 
informacijos' ir' dezinfdrmdcijos 
tiėi rneią’.Mizginyje. -TadaBreis: 
ky .pradėjo .krumpliais belstis 
į lėktuvo" šoną, kaip tai įdaro' 
kaliniai.., “Staiga .viskas pasida-. 
rė aišku”, rašo čaūghey. “Mes 
ką'tiį praleidom- dvi savaites 
politinėje.;valstybėje, ir girdėjp- 
fne.L’ šimto ar daugiau sovie
tinių bėldimąsi. Kiekvienas jų 
buvo 'Savotiškas belaisvis/*

Ypač įdomūs Caughey įspū
džiai .įš Lietuvos, ^katalikiškos 
tautos, kuri atvirai nekenčia, so
vietinio ateizmo ir jam prieši- 
nžsi”/ Jis pabrėžia, jog “liptų-4 
viaį/nėra .rusai ir labai nemegs-. 
ta, kai juos, vadina rusais... Jie 
elgiasi ir jaučiasi taip, lyg jie 
daugiau priklaušytų Vakarų Eu
ropai”.* /'?^< J Į V ;
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Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 melais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

junga užėmė Pabaltijo valsty-j Daugel 
bes. “Ką jūs vadinat faktais, tė-j puikių ir 
ra kvailystės, beprotystės, (‘era-j yra šalių, 
zy, cuckoo’)”; tvirtino Laurin-j 
čiukas, pirštu badydamas sau 
galvą. Jis taip pat griežtai pa
neigė/ kad Lietuvoj yra daug 
katalikų. Pasak jo, Lietuvoje 
beveik niekas nebešvenčia Ka- 
ledų.? Jo dienraštis Tiesa nebe
rašo apie? Kalėdas, nes “niekas 

.daugiau nebetiki”.
‘ “Tai tokia Laurinčiuko logi
ka”, rašo Caughey, “bet dauge
lis lietuvių, ypač jaunimas, ne
tiki Laurinčiuku ir sovietine po- 

■ litika”. Jauna Jietuvė pasakojo 
amerikiečių žurnalistui, kad ji 
ir jos šeirha yra katalikai: “Bet L sules, Dainavos šalies skaisčios 

: valdžia daro mums daug sunku
mu. Uždaro mūsų bažnyčias if‘ 
mėgina mus nureliginti. Jie no
ri,; kad męs būtume ateistai”. Jos 
žodž^is, “Laurinįčiukas meluo
ja”.' kai jis tvirtina, kad Lietu
vos jauniriias nebetiki kataliky
be.

Latirinčiukas taip pat pasako
jo^ amerikiečiams,: kad lietuviai 
yra nepaprastai “laimingi ir lais
vi”.-’ Caughey susidarė įspūdį, 
kad jie “daug laimingesni ir 
mažiau apsėsti rūpesčių”, negu 
Maskvos ir Leningrado gyvento
jau “Vilniuje ir Kaune žmonės 
atrodo žvalesni ir švaresni, dau- 

^gšą^p^ižjkįvsąvim, daug šypsosi 
"trų jtięikjžisi* /į^raūtavės švares- 

’iies Irpffnesnes, nera ilgų eilių”.

GARSI MERKINĖS PILIS
mūsų tėvynėje yra 
gražių vietų, daugel 
kur pragarsėjo s*uų

tėvelių darbais, bet tarp jų vi
sų geriausia ir garsiausia Dai
navos šalisc su savo aukštais kal
neliais, ir žemomis klonimis, sa
vo tiimsiomįs giriomis, didžiais 
tankumynais, kur nei žmogus 
nepraeina, nei žvėris nepralcn- 
da, tik maži paukšteliai čiulbuo- 
nėliai pralekia, tik raibosios ge
gulės ir lakštingJBIs, kur anks- 

.'tų rytą ir vėlų vakarėlį lakštuo
ja, ten niaurą girelę linksmina.

Bet ir už, mažus paukštelius 
čdulbuonėlius, už lakštingalėles 
garsiau dainuoja ten jaunos se-

mergelės...- *—J

Ir ankstų rytą ir vėlų vaka
rėli skamba jų lainos ir ; girio
se tamsiose, ir lankose žaliose, 
kai; šienelį grėbia, ir laukuose 
plačiuose, kur rugelius jaunos 
piauna, ir žaliame vyšnių sode
ly, kur bernelį liūdi...

Ko tik nekalba, ko nemini 
jų skambi dainelė! . Ii- šviesų pa
vasarėlį ir miglotą rudenėlį, 
Skausmus jauno,bernelio, karan 
išjojančios, ir jausmus jaunos 

; mergelės, šelmi bernelį pamylė- 
v ' Y: t* y 'y' :■ • -jusaos... ’ i

\ -Ko tik nekalba,,- ko nemini 
skambi mergelės lelijėlės daina,' 
ko mums neporina, nepasakoja!

•' ’v I V

Taip atsitiko Maironio baladėje 
“Užkeiktas Skapiškio varpas”. 
Kitame padavime—“Alvito var
pas” ponas pirko varpą už bai* 
džiauninkų pinigus, kuriuos ney 
teisingai iš žmonių atėmė. Dėl kK 
abu varpai buvo nubausti ir nu-^ 
skandinti. Pvz.t Skapiškio var-; 
pą per ežerą plukdė į Skapiškio* 
bažnyčią. Valtyje buvo ir dau-į 
giau varpų,! bet didžiausias? 
vis sakė, kad jis yra didesni? 
ir geresnis už visus kitus var-^ 
pus. ir j»s skambins Dievo gar/ 
bei geriausiai. Tačiau jis ne apie; 
Dievo garbę galvojo, o apie sa-4 
vo garbę. , )

* *: • . ’ ’f

Skapiškio ežeru vežant varpus,! 
Vienas jų gyrės kvailai: 
‘Tk: Biržų bus girdėti, 
Galis bambizai pavydėti, 
Kai dėl dangiškos garbės 
Mano šerdis prakalbės!”

■ $ ,' r ■ *: i J • -

Todėl Dievas jį nubaudė: pa
kilo vėjas ir išvertė varpą iš vai/ 
ties-į ežerą, žmonės dar laukia^ 
kad vieną dieną varpas iškils i£ 
vandens: j > r

Kuomet tai bus, iki šiol neži-. 
Kas gi be Dievo žinos? [niaf 
Eina į atlaidus, klausos miniau 
Laukia žadėtds'dienos. /

Padavimai mus moko, kad 
Dievas nori tik nuoširdžios 
aukos.■■ ?_■ %

Bronius.Fabijonas, V kl. ■ 
‘ (“Aušros” spindulėliai)

Garsi visame pasaulyje buvo 
Merkinės pilis; taip garsi buvo 
ir bajorų Kirklių giminė, kur 
iš senųjų laikų, kaip tėvų tėvai 
pamena, sėdėjo aukštoje Mer.’ 
kinės tvirtumoje. Gerbė tos gi
minės vyrus ne tik žmonės, kur 
aplinkui gyvendami matė gerus 
narsiųjų darbus, matė kaip ne 
vienas jų padėjo savo galvą, tė
vų kapus begindamas ir šventą 
ugnį d:evų aukščiausių.

Ne vienas jų taip garsiai .pa
sinešė, kcjd jų vardu skambėjo 
vaidilų kankliai, kaip plačiai kal
ba žmonės šventa savo tėvu kal
ba.

Gerbė juos ir patys galingieji 
kunigaikščiai ir senų Trakų ir 
didžiojo Vilniaus, gerbė —1 ir iš 

' senu laikų, kaip Merkinė' sto
vėjo, pavesdavo seniausiam jų

kraugerių kryžiuočių. Visi jie 
ne kartą ir ne du aplankė Mer
kinę, visi jie plėšė, draskė jos valdyt pili ir ginti tėviškę šalį 
akmens krūtinę, o ji stovėjo nuo gudo ir lenko įi* pikto kry- 
tvirta, niūri ir baisi jiems,, kaip Į žiuočio.
stovėjo pirmą dieną... Ir niekados nepasigailėjo gar-

Daugel kraujo prasiliejo ten: sįįs Lietuvos valdovai, kad taip- 
ne vienas gudas, kur iš pasalų 
muša, ne vienas lenkas, kursai 
ne taip narsus, kaip save giria, 
ne vienas kryžiuotis, kur pik
tesnis, nei patsai mano, pagul
dė tenai savo galvą...

Tyli ir rami tvirtuma. Tik 
. Staugė upelė, bėgdama aplin- 
kui kalną giliais ravais perka- ’ 
somis, be pertraukos kalbėjo-se-7-

Ir pro senovės garsius laikus, 
pro iridžius senųjų tėvų darbus 
ir pro nūdienos vargus, kuriuo
se skursta Lietuvos šalelė.. Ir 
gražios, ir skambios, ir jausmin
gos visos jų dainelės, kad die
ną naktį jų beklausydamas ne
atsiklausytai...

Bet iš visų dainų dainelių to
ji nuoskambiausia, kurioje mer
gelė dainuoja gūdžiu balseliu 
apie aukštus kapus, kur guli 
mūsų tėvai milžinai •— ir ilsisi...

Aš tokią vieną dainelę girdė
jau— O ką girdėjau, jums pa
pasakosiu... • ; '• • nai piliai, ką ji matė, ką girdė-

★ . jo tamsiose giriose/,žalį^ąę^ie-
vose ir giliuose ežežtt^^'Hr-

Daugel paslapčių pasakojo pi
liai, kurių nematė jĮ^^mat^s

■ žmogaus akis, kurių
ir neišgirs žmogaus austsf jUau- 
sė sena pilis strauno upelio kal-

Ten, kur srovus Meskys, bėg
damas tekėdamas per žalias pie
vas, -per alksnynus,-krunauotus 
šlaitus, neša savo tyrų vande
nėlį pjatun. Nemunėliu, yra ten 
aukštas ir status kalnas, visų
kalnų aukščiausias, o . .ant to, bų, kaip klauso rimtas vyraš kal-< 
kalno tvirta pilis, garsi Merki- bos mažo vaiko ar jaunosios 
nė, visų pilių' tvirčiausia. Mil-’ gėlės.
žinai ją statė, ne žmonės; nuo Klausė ir lyg dairėsi,Mr nęsl/ 
septynių mylių*’iš’ vakartį, iši mate kur toli kryžįuSŽ^į; lęh- 
pietų ir iš kitų šaltų nešiojo jie kai, kiti pikti tėvtį mūsų-šalies 
sunkius akmenius,‘ kur guli tos priešininkai nedraugai, kaip ski- 
pilies pamatudsee. Į na plačias dubres, darydami tai-

Klausė ir lyg dairėsi,Mr-nęsL

pilies pamatudsee. Į
Aukščiau siūbuojančiųjų gi- sydami sau kelią per girių tau

rių toli švaistė mėlynose padan- j kumynus į Dainavos šalį, 
gėse balti -jos kuor^/Jrur die-į Ir taip ilgus, ilgus metus gy- 
-nas ,ir naktis sargai stovėjo.į nė pilis toji tėviškėlę, kaip gi- 
Sienos iš-didelių akmenų-mil-j na motulė savo vaikelį, .gyvas- 
žir.ų sukrautos, žilomis šamano-Į ties savo nesigailėdama, gina 
mis apžėlusios, rūsčiai ■ dairėsi! saugoja nuo priepuolių, nuo vąr.'

-Mikas saitą žiemos naktį, ar ne- Jgų... - ’’

Ir niekados nepasigailėjo gar-

įsitikėjo Kirklių bajorų giminės 
vyrais, nes jų neužvylė nė vie
nas. . ’4 / y ’ 4 U v f

Ir taip' per ilgus metus sūrius 
paskui tėvą/ sėdėjo aukštoje 
Merkinės pilyje...

Iš senovės padavivru

riorėjo būti geriausias ią/visu. j 
ar

UŽKEIKTI VARPAI
PADAVIMUOSE <

Viename padavime varpas bu
vo nubaustas už pasigyrimą: jis

SUSIVIEXIJIMASI.IKTUVIUAMERIKOJE 
yta seniausią, didžiaūsia ir'.turtingiausia lietuvių fratemalinė 

^orgaųizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jku per 97 metus.
--A SLA — atlieka kultūrijiiūs darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

' darbus dirba.. * ' i

Vi

< apdrąudų ' savo’ nariams. : ’ ■ '/
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

i ■ •- nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
■ Kiekvienas- lietuvis ir lietuviu draugas gali 

Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance,-kuri ypač: haudinga jaunimui,-siekiančiam 
aukštojo, mokslo ir jų ’ gyvenimo pradžiaL, ’ ’ .

SLA

-SLA

vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoą sumą temoka tik $3.00 metams. • ' ’ r • »■ y ,. « ‘ . » * »
kuopų yra visose lidu.viįf'kolonįjose. / , j' ‘ 
Kreipkitės i savo agylinkėg kuopų veikėjus, .

; I

r

t

VERTINGOS KNYGOS

I

2b01

gyvenimo bruožą aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė »tu<Eja, suskirstyta sHrsnefiais. Ta 206 puslapią fcnyff

SIUNTINIAI Į LIETUVA
•f" , ,

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St., Chieago, Ill 60629 TeL 925-2737

pfcml&l parrfytx ftudija apie Rytprtriro, remianti Pakalni! k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai l^omūi kiekviena!® 
HefuviuL EeRHnys filt»trnof** nuotraukomis, duodami
vitovardžftj pavadtnimaSfr ją vertiniai J voHeE^MBą. EsSai 
B*ū<Sngo> 333 pu«L knygoje yra Rytprūsių famėkpli. Kaine W

tuviai stebėjosi, kad amerikie
čiai gali visur keliauti. Ir jie 
tvirtino, kad “Laurinčiukas me
luoja f -• ■ /./•' (E.)

pamatys kur priešininko ne
draugo...

Daugel daugel jos matė prie
šininku: ir 'gudų, ir lenku, *ir 

' 1

nį Vilniuje (ir vieną galingiau
sių visoje Lietuvoje)”.' -Pakako
Latirinęiųko rankos iriosteįėji-- tikrųjų nėra tokia gera. Kiti lie

ta? I^urmStik^,!tamrCaug^ey:
ajirąšo kaip “galingiausią asme- Be| Jota jauna lietuvaitė, kurios 

tėvas buvo , ilgam ištremtas į 
Sibirą, aiškino, kad padėtis iš

e

1 m

NEBRANGIOS,
,'f UTĮsKATCRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir mokaL- 

TJ5i m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenatą, VIna» 
Krėvės, I^io šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir Y 
Meilaus straipeniai bei atudijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. ŠHeikio, V. Kašuboa, A. Rūkitelės ir A. Var>* m. — « 4 M r _ _ < A • ' - * • •

> DAINŲ S VENTOS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* b 1st 
tinlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
Ivėntea bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtfliuml Ir surinktais du<Jmenlmls 
bei užkulisiais. Studija yrr 151 pusk, kainuoja KL

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj

mtnAnal Ir mintyj apie iSfflBab fr vfefM neprft Lietuvoje fr plr 
mateiaD boHevikų okupacijos metais. Knygl tari 234 ptMlapiw 
bet kainuoja tik O. _ \-

_ _ _ t .į! t- .
> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nesuptai 

lai Ir klai<fcngal interpretuojamas gyvenime fr politikoje; tik » 
Jurgio Jaiineko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr poa 
kfją. Dabar būtų j| gitara pavadinti kovotoju už žmogaus teisw 

y*i SdeUo formato, 265 pualapių, kainuoja ffl.

Vai, ne kartą keikė ■ Merkinę 
priešininkai;; ne karįą Įęėsinosi 
nugriauti jos. akmenio sienas, iš
versti vario vartus, ' nuardyti 
aukštus kuorus, kur toli mato...'

Didelius pulkus vedė čion ir 
gudai, kur iš pasalų užpulinė-

Gąlite kreiptis'ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York, N.Y./ĮD001 

Tel. (212) 563-2210 "i >

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

aHMiiuiiiuiiniiiMiiiiiiiirjiiiiiHiimmiiiiiiiiifinnTnTTTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimT

Į1
nu Kiti n i i

50 metų studijavęs. kaip

Ml
T»?* pj- J

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

parašė 700 puslapių knygą, turion sudėjo vistą, kai Bet kada Ir

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Faitur SX
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Barbariškos nekaltų keleivių žudynės 
nuteikė pasauli prieš Kremlių

Nuo kelio nuklydusio ir į Sovietų erdvę jskridusio 
Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo tragedija apjungė visą 
pasaulį prieš žiauriausius eksperinierittiš darantį Sovie
tų iiiilitUriziną. Apjungė visą pasaulį ne tik prieš žudy
mus, bet ir prieš pastangas primesti sbviėtinę sistemą. 
. . .Soyįętų valdžia išleįdžįą bilijonus-dolerių komunis- 
tinei’propagandai'ir Sovietų maršalų gynybai; bet bar
bariškas nekėlių zįntriuų1 žudyftiUš Štiddfę: He Vienam 
politikui akis. Kremlius valdovai dabar mielu noru iš
leistų bilijonus, jei galėtų numarinti jų pačių , sukeltą 
neapykantą, tačiau taip lengvai ne tik pietų korėjiečiai, 
bet ir visas laisvasis pasaulis neužmirš.

Prieš 40 metų Stalinas panašiai išžudė nelaisvėn pa
imtus karininkus ir inteliegntiją, tikėdamas, kad jaiii 
bus lengviau suvirškinti pavergtą Lenkiją,- jeigu ji netu
rės nelaisvėn paimtų karių ir mokslus baigusių moky
tojų, bet jis apsiriko. Katynb žudynės šūkėlė tokią nė- 
apykantą prieš Sovietų sistemą ir rusų Vartojamus metti- 
dus ir taip nuteikė visus lėfikiife; įškhitUiit ir komunistus, 
kad jie ir šiandien nenori važiuoti į Sovietų teritoriją.

Kada komunistų partijos Centro komitetas ir gene
rolas V. Jaruzelskis pasakė, kad jis nenaudos kariuome
nės prieš Lenkijos flUfbifiitiMš ir GiėrėkaS būvo priverž
tas atsistatydinti, jį ištikti širšes prieptiolis. Sovietų 
agentai jam pasiūlė važiuoti į Krytną, kur jis greičiau 
būtų galėjęs atsigauti it sustiprėti; bet Gierekas neva
žiavo. Jis žinojo,- kad jam geriau sirgti ir mirti Lenkijoj, 
negu važiuoti į Krymą. Edv. Gierekas į Krymą nevd- 
žiavo, nes buvo tikras, kad iš Krymo jis daugiau nebe
grįžtų, tuo tarpu pačioje Lenkijoje jis dar ir šiandien 
tebėra gyvas. •

Sovietų kariuomenės vadovybė ne vieną kartą buvo 
pasišovusi įžengti į Lenkiją ir prisijungti tą kraštą prie 
Sovietų Sąjungos, bet pats Jaruzelskis patarė to neda-

ryti, nės visa Lenkija susijungė pffeH Sėtleiiį 
paskelbė miftiės karą ir žudys tusus hė
Lenkus tokiai kovai būtų jungęs Katynas. Jie žihojti. kad 
Stalinas be jokio pasigailėjimo žudė beginklius iritįligefl- 
tus, tai reiškia, kad jo įpėdiniai žudys ir ateityje. Vžttot 
surištomis rankomis gauti kulką j pakatišį, lenkai btitė 
pasiryžę žūti kovodami.

Rusai bijo žūti kovodami, diė drąsiai koVojti prieš 
žiaurų Rusijos carą, bet bolševikai atviron kovon prieš 
carą nėjo, neturėjo drąsos. Jie tiUfą-ftUžtidė, kai demokra
tinės Rusijos valdžia carą hūti sosto nuvertė, išvežė į 
krašto gilumą ir laikė suimtą. Pats Leninas įsakė ėekis- 

! tams suimtą ir saugomą carą nužudyti.
Rusai išžudė lenkus Katyne, bet KatytiUS tiek nu

teikė lenkus prieš rusus, kad ne tik fidkostitėkis^ bet if 
pats Chruščiovas išskrido iš VarŠUVOs, bijodami lė'tikų 
keršto.

Vakaruose visus lenkus apjuiigė Katynas, o Rytuo
se visą Aziją apjungė prieš tūos pačius ŠoViėtų ffiilita- 
ristuš rugsėjo 1 d. nakčia Sovietų aviacijos vadų įsa
kymas lakūnui nutaikyti raketą į beginklių keleivių lėk
tuvą ir jį numušti.

Jeigu Sovietų lėktuvo kapitonas Būių buvęs drąsus 
vyras, tai jis būtų savo viršininkui pasakęs, kad gar
bingi kariai į beginklius nešauha. Jis būtų priminęs, kad 
nė vienas rusų caro karininkas į nelaisvėn paimtą arba 
beginklį nesą šaudę. Beginklių nežudė if romėnai. Iš viso, 
visi kariuomenės vadai, iki bolševikų įsigalėjimo Rusijoj, 
įsakydavo nešauti į beginklį.

Mums nereikia eiti į gilią praeitį. Izraelio kariai 
laimėjo didelius mūšius prieš savo kaimynus. Jie sumušė 
Egipto, Jordanijos, Sirijos armijas. Jiė buvo drąsūs, nes 
jie savo kovą buvo pagrindą doroviniais principais. Mošė 
Dajanas kiekvienam Izraelio karininkui ir paprastam 
kareiviui buvo įkalęs mintį, kad į beginklį garbingas 
karys nešauna. Buvo ir daugiau dėsnių, kurių laikėsi 
Izraelio .kariai, bet čia priminėm tiktai - vieną.

Kada gen. Šaronas įsakė. Izraelio " kariams leisti fa- 
langistams Užimti dvi palestiniečių stovyklas, b Šie be 
jokios atodairos pradėjo žudyti stovyklose laikomus be
ginklius. žmones, įskaitant moteris, šenitis ir vaikus, tai 
Šaronas palaužė Izraelio karių thofalę. šaronas neteko 
Izraelio kariuomenės vadovybės. Jis buvo atleistas iš ka
riuomenės. Buvo pavaryti iš Izraelio kariuomenės vado
vybės visi generolai, kurie nesipriešino tokiam beginklių 
žmonių žudymui. Izraelio aukščiausio teismti pirminin
kas Kahafias ftiofaliniu atžvilgiu yra stipfesniš vyras 
riegū ŠaronUŠ, sUmušęs Egipto divizijas.

Begiftas pajuto ministerio šarono nepajėgumą išsi
laikyti moralinėj aukštumoj. Jis pasitikėjo Šarcmu, pri
tarė jo žingsniams ir pasimetė.- Jį kankinti šaronti tra
gedija? šarohą jis atleido, bet be šaronti negalėjo gy
venti. Jį kankino pavarytų kariuomenės vadų tragedija. 
Jis pats prisidėjo prie šios tragedijos. Ji nedavė Beginui 
ramybės dieną ir naktį. Jis riieko nematė, nieko negirdėjo. 
Pagaliau, Bėginąs sukvietė kabinetą posėdin ir pranešė, 
kad jis atsistatydina.

Sovietų lėktuvo kapitonas, gavęs savo viršininko 
įsakymą šauti į keleivinį lėktuvą, turėjo priminti savo 
viršininkui, kad įsakymas neteisėtas, ir kad jis tokio 
įsakymo vykdyti negali. Jeigu būtų karo metas^ tai jis 
daf pagalvotų, ar verta šaūti į beginklį lėktuvą, bet šauti 
taikos metu — joks karys neprivalo, jiš būtų gdlėjęš pra
šyti savo viršininką pakeisti įsakymą.- Kapitonas turėjo 
turėti drąsos grįžti į savo bkzę ir pasakyti savo viršinin

VLIKO KRITIKA išeivių tarpe neturi prasmės.
Yra, tačiau, neginčijamas fak-

Kaip buvo minėta, vieningą VajžybūS dėl VLIKb vadovybės tas, kad žmonės visuomet skir- 
Lietuvos pogrindžio vadovybę 
sudaryti nebuvo lengva dėl to, 
kad buvo ilgai ginčijamasi dėl 
grupių svorio ir vadovavimo tei
sėk Sudarius VLIKą, neabejo
tinu pogrindžio vadovybės auto
ritetu ir VLIKo pirmininku šia
me pavojingiaušiame laikotar
pyje buvo iuž. profesorius Ste
ponas Kairys, sociahfemokratas.

Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus, ginčai dėl vadovavi
mo tuoj pat atsinaujino ir buvo 
įvairių grupių tęsiami. VLIKas 
visas šias kovas išgyveno, taičau

ir jo paklusnumo kokiai nors štcėi pagal savo nuomones. Žmo
nių pasaulėžiūros sampratai 
leidžia juos gnipuoti į didesnes 
grupes, kurios yra ne kas kita, 
o tik idėbibgiriės grupės. Europos 
pavyzdžiu, dauguma pasaulio 
valstybių savo gyvenime yra 
tvarkomos politinių grupių. Šios 
grupės dažniaiišiai remiasi arba 
ideologija, t. y. skirtingomis 
šdfnpfatomis, koki?, linkme vals
tybė luti būti kreipiama, arba 
jos remiasi žmonėmis, kurie yra 
apie sąyę subūrę politinę grupę. 
Net if tbkib pobūdžio, tai yra, 
aiitoritėtifiėš grupės, paprastai 
tūri šdvo idėblogini atspalvį. Pa
saulyjd .pagrindinę Iplę vaidina

grupei yra tęsiamos ir šiandien. 
Šios varžybos būna idfažnai įvel- 
kanicš į nieko bendro su VLIKo 
vaidmeniu if jo paskirtimi netu- 
riričiuš rūbūs. Besivaržančių 
gHirid atstovai tai daro ieško- 
džmi sdū bfeiidfakeleivių, bet ne- 
pasišakydami dėl savo tikrųjų 
tikslų. Šios varžybos yra kar
tais vykdomos nevengiant jokių 
pfiemdhių, pavyzdžiui,'asmeniš
kai puolant VLIKe dirbančius ar 
jam pritariančius žmones.

Paskutiniais metais lietuvių
negalima tvirtinti,-’kad jos bu- išeivių tarpe kai kurte žftiohės 
vos politiško darbo vykdymui, pradėjo tvirtinti, kad ideologi- 
vos politiko. darbo vykdymai. lirai pasiskirstymai ir partijos

sakę pbliMriių partijli gttsto-
’ vybitį ritištdūp labai švaraub, bų- 

giiiiį Lietuvos politinę' Bylą 
’per. partijom atitiri-
ka'rnus politinių partijų tarptau- 
tinhis ėėrttfus. Jau Viėn dėl šįds: 
ttriežaStiės kai kurių vėdama 
pfbifegafliiį Jifieš lietuvių poli
tinę' difėįičijaciją yra žalinga 
Lietuvos ’iirtėrežarns. -IŠ tięsų, 
tiė, kuriė StHigiatiŠiai kalbaprieš 
politltię iieturių i&fėrėticiaciją, 
patys dažtiimtsidi yts ideologiš
kai. aįišišpfėnd|. Jų vedama 
pftipagtmda prieš politinė dife. 
rėtifc'ijd yfž tik pastangos panai
kinti kitas. 6‘ Hė jų pačių ideolo- 
ginės gflipSs. Keikia, deja, pri- 
pažifiti, kad rtūcilat kartojama 
propaganda yra paveikusi gana 
daug išeivių lietuvių.

Kita; paskutiniais metais kar
tojama, VLIKo kritika liečia jo 
vadovybės, o ypač valdybos iš
rinkimo būdą. Esą, VLIKo val
dyba nėra demokratiškai renka
ma, o Lietuviu Bendruomenės7 4*

valdybos yra renkamos per at
stovus (tai yra, demokratiška, 
bet ne tiesioginiu būdu). Pa
žiūrėkime, kaip iš tikrųjų yra.

(Nukelta į Sestą puslapi)

kams, kndėl jis raketos nepdieidb j beginklį lėktuvą. Jam 
būtų surūbštas; karo teismas. Jis-teisme būtų apgynęs 
savo ir visų kitų lakūnų garbę. ?

Pagaliau, jeigu aklas pareigos jausmas jį jau pri
vedė prie to, kad jis; vykdydamas savo Viršihinkb įsaky- 
mą, paleido raketą ir 'susprogdino keltiiviiiį lėktuvą, tai 
į savo bazę jam nereikėjo grįžti; Jis turėjo skristi į 
Šeoūlą, nusileisti ir pranešti Pietų Korėjos vyriausybei, 
kad jis nušovė beginklį lėktuvą ir nužudė 269 keleivius. 
Jis yra pasiniošęs stoti į teisirią...

Jeigu jau neturėjo degalų pasiekti t’ititų Korėjos, tai 
galėjo nusileisti Hbkaido saloje ir paprašyti, kad japonai 
jį nuvežtų į Seoulą; Jis būtų galėjęs pasakyti ne tik ja
ponams, bet ir pietų korėjiečiams, ką jis padarė ir kur 
žmoniją veda pasaulį pavergti norintieji bgafkovai.

Nežinome, ką jam būtų padarę pietų korėjiečiai, bet 
jis būtų parodęs reikalingos drąsos, moralinės drąsos, 
kurią turi turėti kiekvienas karys.

Koks bus šio Sovietų kapitonės likimas? Ar jį pa
skelbs Sovietiniu didvyriu? Ar jį pakels į pulkininkus? 
Jis turės gerti su naujais savo draugais,- tokiais pačiais 
didvyriais. Bet girtas ar blaivas, kiekvieną dieną prieš 
akis jam stovės tas įvykis, kada jis paleido raketą į kelei
vinį lėktuvą ir iš 30,000 pėdų aukštumos pradėjo byrėti 
vaikų, moterų ir kitų keleivių lavonai. Šio vaizdo jis nie
kad neužmirš. Jis turės vienas gerti. Neturėjęs drąsos 
pasipriešinti nemoraliniam įsakymui, jis taps mazgote, 
nieku.

--- ------ ---- ---------------■ -A----------- ---------------------------- .

SUSITIKIMAS MONTANOJ
('Tęsiliyti)

Kai netrukus grįžti Ptitf^š itaūitij Mtirta sti 
dideliu džiaugsmu paslktijtl j&nl, kaip kunigas la
bai juos pagerbęs, kad jis būtinai ndrėjfš Užva
žiuoti pas juos, fldrš buvęš vėlus vfikatasį pasa
kojo. kaip kunigas jį išgyręs, sakęš, kad jkffl tri- 
kia mokytis ir toliau, džiaugėsi gautomis dovano
mis, kad dabar galėsiąs nusipirkti šviesią lempą.

Kartą kapelionas pasišaukė Petrą.
— Aš norėčiau, kad tu persikeltumai į Pel

kinę gyventi. Tau per toli kasdien iš nartitį vaikš
čioti ir ten per šalta pamokas ruošti. As tau duo
siu po penkiasdešimt litų kas inČitikb pragy
vent! užteks, užtat tu turėsi padėti organizuoti 
moksleivius ątdtininkilš. Kaip tu ttiatiai?

Petras padėkojo kMptiliorttii hž jti gtitūrtią it 
pažadėjo tuojau Susirišti kfittibMH it ptitsikelti 
į Pelkinę.

— Ar aš hėsakiatt! Pradėjo ėiti ttidksltiS; it 
sudiev. Parodys dabar nugafą. PfetrėK, Petreli; 
aš tavęs jau nebetenku. Kam tau reikėjo tų 
mokslų? — Ilgai ji verkė ir šluostė savo ašaras 
skarelės kampučiu.

Kitą dieną ji nuėjo pas kaiihyhą ir paprašė jį 
nuvažii ? io patalynę į Pelkinę. Ji viską pa
rūpino. ką t.’: gal jo: pačias geriausias namų 
darbo paklodes, antklodę; puodynę rūgščios grie- 
tinės, vieną kitą < žiovintą sūrį, gabaliuką sviesto, 

puskepalį juodos duonos. Viską sudėjo į vežimą, 
atsisėdo' ji pUti if Petras šalia jos ir kaimyno, ir 
taip ji išlydėjo Petrą gyventi mieste. Jai rūpėjo, 
kad tik jiš šiti tti turėtų, kad tik nebadautų, kad 
būtų sveikas. Tie mokslai jai atrodė nereikalingi, 
bet ką jaū padarysi, kad tokie laikai atėjo. Ji no- 
fėjo palydėti Petrą į jo naują gyvenimą mieste, 
pMitlfttyti, ktikį kambarį jis turės ir kaip jis ten 
gyvens.

Petras kambarį susirado pas vieną moterį; 
kuri turėjo naują nedidelį namelį Malūno gat
vėje, kalvos šlaite. Gatvė buvo nedrįsta ir slapiu 
metu sunkiai išbrendama. Bet užtat gatvės pa
kraščiai palei tvorą buvo gan aukšti su sausais, 
pramintais takais. Namų šeimimfikė miegojo 
viftiivėje. o kitą namuko dalį užleido gyventi 
mokiniams, bet tuo tarpu ten tebūvd tik viebaė 
befnitikaš, t’etro klasės draugas, padykęs ir gaH 
žėttiai ttibtiharrias, bet jo tėvai BtiVo turtingi, 
todėl mokykla jį pakentė, nors kai kurie mokys 
tojai fldfėjd jį pašalinti. ’

— Af jau persikėlei į miestą? — paklausė 
stttikęs Petrą kapelionas.

— Taip, kunige kapelione, susiradau kamba
rį Malūno gatvėje, gyvenu su Tilvfelii.

— Su Tiįvičiu nebūtų labai gbfai. jis nėra 
pavyzdingas mokinys. Nesusidėk šti juo be a^J* 
dairos, vadovaukis savo protu. Gal tu jam geros 
įtakos padarysi. Šį vakarą užeik į kleboniją pas 
mane, daugiau pasikalbėsime.

Sutartu laiku Petras buvo pas kapelioną. Jį 

rado prie stalo kažką berašantį. Be to, buvo dar 
tėh Jonynas, Petrui gerai pažįstamas jo klasės 
berniukas, dar gan jaunas, bemaž vaikas, ilgu 
kaklu ir liesu veidu. Jis visuomet tarnaudavo 
bažnyčioje mišioms. Pabaigęs rašyti, kapelionas 
įdėjo kažką į voką ir padavė Jonynui, šis pasakė 
ačiū; nusilenkė ir išėjo;

— Matai, man reikia organizatoriaus Ateiti
ninkų kiitipki; Til Itibai gėftii mokais, kitietns pa
dedi, ffltikifiifli ttife ankštai vertina, taigi gal nė- 
bus tau sunku įkurti Moksleivių Ateitininkų kuo
pelę. Ar žinai, kas yra tie Ateitininkai?

— Nė, hūhigė kapelione, aš nežinau.
Petras yra girdėjęs daug organizaciją: Ka- 

VasaritlifikUš, Btaiviflifiktiš, TretlfiifikUš, Krikš
čionis Demokratus. Socialdemokratus bei kitas 
m bet apie Atėitlftifikttš jiš gifdi pifmą 
; _ Š patadiiliirtd atfti4b;.kad tai btfe kokių
bedievių, pirmeivių draugija^ kuri sako, kad atei
tyje tlkėjirtfb nėbėbūrią. fltiti to ir Ateitihinkai, 
kaip Bittriėiviki. Bet jei ktiftigas riori tą drau
giją jkbftl, tai Ji begali būti bedieviška. Bet kam 
reikalihga dfahgija mokyklos mokiniams^ kad jie 
ir taip yra tiki drauge mokykloje, ir susirenka 
laiku it mokosi kartu; Jis nesupranta, kad reli
gijai, reikia visiškai užimti žmogų, visas jo lais-

fMiShrfaš, kad jis BdtŪ suvystytas, kaip kūdi
kis, kad jiš ttefalėtų paliuosuoti nei rahkos, riėi 
kojos. Jei kūdikis iš vystyklų tik vieną rankutę 
ištrauks, jis greitai ir visas bus laukė. Panašiai 
ir žmogus, jei tik jis turės kiek laiko, jis ims gal

voti, pastebės savo raiščius, kas lotyniškai vadi
nasi “religio”, ir juos nusimes.

Taigi, reikia organizuoti, daryti susirinki
mus, kalbėti, traukti kitus kalbėti, kad vienas ki
tą raiščiuose palaikytų. Mokykla kala pasaulinius 
mokslus, jie plečia žmogaus pažinimo akiratį. Pa
žinimui išsiplėtus, nustojama tikėti daugeliu da
lykų, kurie pirmiau buvo tokie paslaptingi, ku
rijose Dievas buvo įžiūrimas. Jei bėitžimsi žmo- 
gątiš minties religijų, fUi guli fiėtrtdras pasiro
dyti, kad visi religiniai padavimai yra tikri mitai 
bei pasakos, niekuo nesiskiria nuo senovės' reli
gijų mitų. Skubiai reikia žmtigtĮ vystyti, ypač 
besimokantį jatmimą, nės jiš yfa lyg kūdikis, be
traukiąs savo rankutę iŠ vystyklų.

Kapelionas trumpai papasakoja^ Petrui; kas 
yra tie Ateitininkai, kad jie kovoja žtidžiu, faštu 
ir darbu už katalikų tikėjimą; ir kad jų šūkis yra 
“Viską atnaujinti Kfietuje”.

Petras klUtistisi apie Ateitibinktis Ir Stebi ka
peliono aplinką. Čia toks puikus, švarutėlis kam
barys, lyg kokia stiklinė arba altorius bažnyčioje, 
tik bažnyčioje žiemą būna labai šalta, O čia šilta 
ir gera. Ten yra dar kitas kambarys ir per jd 
pravirus duHš maM baltutėlė Ibvfi. lyg kokiam 
angelui paguldyti. 0, kaip čia gėri ir šilta, ne
svarbu; kad Idukė sniegas ir šaltis. puikūs 
čia daiktai, stulai, kėdės if sofa.

(Būti daugiau)
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Naajieiws, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

WMtchecter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1931 $. Manheim Rd, Westchester, 111, 
VALANDOS; 3—S darbo die&oxnii

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Sttvk* *55-4504, 0M5S

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS, 

SPfiCLALYBt: AKIŲ LIGOS 

“WC7 W«at 10» Stre* 

Valandai pagal nuitarim*-

OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
UII W. 71at St TaL 737-514J 

TJtrina akia. Pritaiko akinius 

r ir “contact leaaea".

Dr. LEONAS SEIBUTIS, s Daugiau kaip.;97 %. sunau- 
INKSTŲ, PŪSLES IK Į dojamos arbatos JAV yra juo- 

PBOGTATQS CHIRURGUA doji arbata.
MM WBST 63ni STRSET ' ----------- - --------------

OfiM taMwac; 774-2***,

F L U U1D A
I •-----M ----- --------1 U. 1. “

Prostatos, inkstų ir Įlipti 
taką chirurgija, 

5025 GEMTRAL AVĖ. 
t St. Petersburg, Fla. 33/li 

TeL (8132

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrawlg 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA hortelea.

R. SERINAS. TaL 925-16*4

A^drau^H parkraustymM

Ii ivairly aiatwy.

ANTANAS VILIMAS 
TaL 37S-1M2 aaMa S7M99f

SOPHIE BARČUS
tADUO iEIAACf VALANDOS

SežUdieniiii ir sekxnalienieif 
nuo 8:30 iki vxL rytoų 
Stotiee WOPA - 14W AM 

trtosliuoiamof g mucy Mvd^er 
Marquette Parka.

Vedėja — AJden* Dtufcw 
Tabfu 771-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL 40*29

‘‘Lietuvos Aidai*-
KAZt 0RAZDŽIONYTS

lai&ea nuo pirmadienio Da peak' 
Udienio 8:30 ▼<! vakarą 

Vbot laido* ii WCKV ftotiw. 
bangi 14® AM.

ii WITS atotieA LUO AM bans*

ZSU W. 71st Street
Chkara, Rlinoa «062» 

Tekt 77S-I174

ijoa puslapių. Kaina $5. Minkšti

APLINK MtIŠ IR MCSV NANJIS

Naudingi patarimai !r įdomūs dalykai

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo poatostoginis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 17 d., 2 vai. 
popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalu 
aptarti. Bus vaišės.

; Rože Didžgalvis, rast.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gija rengia 45 metų sukaktuvini ban
ketą rugsėjo 17 d. Vyčių salėje^ 2455 
W. 47th St. Bus šalta ir šilta vaka
rienė. šokiams gros Gintaro orkestras. 
Pradžia 6 vai. vak. Bilieto kaina 10 di- 
lerių. Dėl rezervacijų s kalbinkite 
476-6174. Kviečiame smagiai laiką 
praleisti su suvalkiečiais.

E. Strungys

Žemaičiu Kultūros klubo poatosto
ginis narių susirinkimas įvyks trečia- 

I dienį rugsėjo 21 d., 1 vai. popiet, 
i Anelės Kojak salėje, 4500 S. Tahnan 
• Avė. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
j yra svarbių reikalų aptarti.. Bus vai- 
į sės. Rožė Didžgalvis, rast.

• 1913 metais aukščiausias pa-, g 
statas buvo, ■ Wocdyhrth,.' NewI

York City 792 pėdų aukštumo.

KNOW YOUR HEART

help *oUR hearl fu n c

0.

WATffl -%‘S
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

SOME CHICAGO MOTOR CLU3 TT*5 CkM

WRESSWAY

. TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*" EKCfPT W/fPNUl'S 
DfUVINS. NEVER. TAKE ANOTHER 
•DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
.SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
TeL — 523-3572

Aikštes automobiliams pastatyti

GET EVEN OH THE HWHWAY.

*yow rxmAT kelti - / 
HELP TO PROTECT YOU 

_ _ _ _ _ _ UH AN AUTO ADClDtNTl 
\\ ^11^ ’ ACC0RDIM6 TO W

mSTITUn 'OR SAFtl 
—----- AMKKAN MUTUAL

LUPUTY ’N3UUNCE. COMPANY THEY < 
TEND TO RLST&AIN THE SODY^ - .
FROM BLOWS AGA1HST /l2/- 1
PARTS OF THF CAR, LESStH 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

• Kadaise Massachusetts vals
tijos seimelio komisija rekomen
davo ant kiekvienos degtinės 
bonkos priklijuoti tokį užrašą: 
"Kai geri, tai daugiau valgyk 
arba sustiprink save vitaminais". 
Tik girtuokliams yra tai sunku 
įvykdyti: jie maistui ir vitami
nams skirtus pinigus prageria.

• Nepatartina pilti šaltą van
denį į karštus kepimo indus, nes 
dugnas gali pasidalyti nelygus. 
Ypatingai pavojinga į porcelia
ninius (enamel) indus, nes por 
celianas gali sutrupėti.

• Bulvės turi daug vandens ir 
drėkina aplinką. Užtat seniau 
vyrai tabokinėse laikydavo bul
vės gabalėlį, kad tabakas būtų 
reikiamo drėgnumo cigaretes 
susukti. Iš to dalyko pasimokė 
mūsų šeimininkės. Jos nelaiko 
bulvių ir svogūnų artumoje, nes 
svogūnai, gavę iš bulvių drėg
mės, pradeda dygti. Amerikie-

; čiaį per metus sunaudoja virš 
25 bilijonų svarų bulvių.'

• 1700 m. vienas žemės ūkio
darbininkas Amerikoje aprū
pindavo maistu 3 miestiečius, - X
i860 ,jn- jia..pajėgdavo aprūpinti 
“ • Agrikultūros departamento 

. duomenimis jau 1979 m. vienas 
žemės .ūkio darbininkas galėjo 
išmaitinti 69-?asmenis.

3 Jeigu ruošiatės eiti į Kokią 
pramogą ar pikniką ir nujau- 
čiate, jog teks ten išgerti degti
nės ar alaus, tai pirm To suval
gykite kiek galima daugiau rie
šutų arba sūrio. Riešutai ir sū
ris turi savotiškų ypatybių neu
tralizuoti alkoholį ir apsaugoti 
.įuo greito pasigėrimo. Vidur
amžiais buvo manoma, jog rie
šutas apsaugo nuo piktų dvasių 
ir visokių nelaimių. Dar mūsų 
atmintyje, lietuviai ūkininkai 
laikydavo savo piniginėje idlvily- 
3j riešutą, vadinamą keimeriu, 
kuris turėjo atnešti laimę.

® Šio šimtmečio pradžioje bu
vo žinomos tik trys medžiagų 
bei maisto sudėtinės dalys, vei
kiančios prieš beriberi, pelagros

THE ODDS ARK 
AGAINST THE 
IRATtniYEH 
WHO TMM TO 

ir skorbuto ligas. Tos medžia
gos buvo vadinamos aminais. Vė
liau tų medžiagų atsirado dau
giau ir prie jų pavadinimo pri
kergtas žodis “vita” (gyveni
mas). Tokiu būdu atsirado pa
vadinimas vitaminų, kurių įvai
rios rūšys žymimos raidėmis, 
bei prie jų esančiais skaičiais.

• Išdažyti kambariai šviesiais 
dažais, savo išvaizda atrodo daug 
didesni.

• Prieš dedant į šaldytuvą 
sriubą, arba virtą bei šutintą 
mėsą, uždėkite viršuj vaškinio 
popieriaus. Maistui atšalus, jį 
imant iš šaldytuvo, nuimkite 
yaakinį popierių ir visus su juo 
riebalus.

• Caul if lover yra ne kas ki
tas, kaip tik su didesnio išsila
vinimo kopūstas.

• žinovai tvirtina, kad mankš 
tymasis kartą ar du kartu savai
tėje neduoda laukiamų rezulta
tų. Reikia nuolatos mankštytis 
bent kas antrą dieną.

• Daųgėįis tamerikiečių yra 
E Įsitiknę, kad raudonasis vynas
yra patiekiamas su mėsa, o bal
tasis sū žuvim arba paukštiena. 
Tikrumoję- tai nėra taisyklė, bet

donasis vynas'geriau tinka prie 
raudonos mėsos ir sūrio bei kitų 
sočių valgių. Svarbu, kad’ vynas 
keltų, o ne mažintų apetitą. Apie 
vyną ir jo vartojįmo būdus ne- 

* mokamų informacijų galima 
gauti iš vyno gamintojo E. Cri- 
bąri & Sons, Suite 04, 500 San
sone St., San Francisco, CA 
94111.

• Pirmąją kavinę su įvairiais 
skanumynais atidarė vienas ita
las 1686 m. Paryžiuj. Žmonėms 
jb patiko ir greitu laiku jų atsi
rado visame pasaulyje. Lietuvo
je, ypač mažuose miestuose bei 
fhiesteliuose buvo madoje arba
tinės, gi kavinėse buvo galima 
gauti ir alkoholinių gėrimų.

• Svarbu žinoti, kad kūdikis 
didesnę laiko dalį pramiega. Tri
jų metukų berniukui ar mer-

DO*'T CUT LN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAJ=F 
FOLLOWING DfSTANCKS^< <

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
. LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai ‘ ,

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

f LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois \ 

j Telefonas — 652-1003 \

* ■ ■■■•■• - ■ ■. -------------- ------------- • ■ ' ' ” • <:-

i gaitei užtenka 10 vai. nakties »
miego, gi 45 metų asmeniui pil
nai pakanka 7 valandų. Patarti
na nevartoti miego tablečių, nuo 
kurių vartojimo nelengva atpras
ti.

« Kad sūris ilgiau nesudžiū- 
tų, greta jo į lėkštelę reikia pa
dėti gabaliuką cukraus ir už 
vežti kita lėkštele. Taip sūris 
išsilaiko visą savaitę, nenaudo
jant jokio plastikinio popieriaus.

e Pienas neišbėgs verdamas, 
jeigu puodo kraštą patepsite 
sviestu ar margarinu.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

LAŠINUKAI IR POMIDORAI 
SU RYŽIAIS

1
3

3
1

EUDEIKI
GAIDAS -DAIMID

2

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

5 riekutės lašinukų, supiaustytų 
skersai;
puoduko sukapotų svogūnų;

% puoduko sukapotų žalių 
pipirų;
skiltele česnako;
dideli pomidorai nulipti, su
pjaustyti i astuonias skilteles; 
puodukai virtu rvžiu;
arbatinis šaukštukas druskos;

’4 arbatinio šaukštuko sumaltų 
pipirų.

Didelėje keptuvėje sudėti la
šinukus ir kepinti juos, kol pa
liks sausi. Nupilti taukus, pa
liekant du valgomuosius-šaukš
tus. Sudėti svogūrfus, žalius pi
pirus ir česnaką. Virti iki dar
žovės paliks minkštos. Sudėti 
pamidorus, ryžius ir priesko
nius. Užkaitinti.

Užtenka 6 porcijoms.
* - * *

JAUTIENOS KEPSNYS
sv. jautienos mėsos;, 

aukštai aliejaus;
i sv. piaustytų grybų; .

1 skiltelė česnako; . /:
puoduko sukapotų svogūnų; ’

2 šaukštus kapotų žalių pipirų;; 
l/3 puoduko chilli padažo;
’4 puoduko vandens;
1 arb. šaukštuką draskos;
’/s arb. šaukštuko maltų pipirų;
‘4 šaukštuko Worcestershire •t 

padažo.
Pakepinti mėsą aliejuje ir iš

ėmus sudėti į kepimo indą. Li
kusioje sunkoje pakepinti gry
bus su česnaku, svogūnais ir ža- j 
liu pipiru, kol viskas suminkš-1 
tės. Po to į šį mišinį sudėti li
kusius visus davinius, išmaišy
ti ir viską užpilti ant mėsos. ;

Kepti 325 F. krosnyje apie 2. 
valandas, kol mėsa [pasidarys ’ 
trapi. j

Magdalena Šulaitienė

PETKUS
/ TĖVAS IR SŪNUS

/ MARQUETTE FUNERAL HOME

aU// 2533 W. 71st Street
Nj 'į* 1410 So. 50th Ave., Cicero <

** Telef. 476-2345 \

I j TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 
________________________________________ ■ •'• ■ ' - ..................................................................

VANCE FUNERAL HOME

PIRKITE JAV TAUPYMO uUNUS

<

/ 1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

5 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, September 15, 19&3



Demonstracija prieš Pietų Korėjos 
keleivinio lėktuvo nurausimą

19<‘>3 m. rugsėjo 6 d. i* vai 
pp. p. Pietų Korėjos JAV pilie- 
čiaiĮsurėngė demonstracija^, Chi- 
cag oje,Daley Plazoj, proteituo- 
<Umi prieš rusus už nušovimą 
lėktuvo raketa. Pietų Korėjos 
keleivinį lėktuvą B-747 su 269 
keleiviais.- Visi keleiviai ir įgu 
Ja žuvo.' Lėktuvas skridęs iš 
Alaskos į Seulą, paklydo Kam- 
šatkos miglose ir buvo Įskridęs 
Į Sovietų erdvę.

Už tokį rusų barbarišką elgesį, 
visas kusva.-nsf pasaulis labai pa- 
si piktino it daug -kur ruošė de-__________ ___ ?
monstracijas. Chicagoje daly va-1 plakatais dalyvauja visuomet R. j 
vo ir'etninės grupės. Daley aikš- LB. O LB vėliavos, nė pagamin. J 
tėj buvo pilna žmonių, tribūno- tų plakatų neteko matyti.

Hermanas Pučinski. Visi 'iwr- 
ke rusų barbarizmą.

Pabūgai publika buvo pakvies 
ta demonstratyviai apeiti vieną 
bloką apie pa-etatą. esantį eže
ro pusėje. Eidami šaukėme 1-2-3 
Soviet murder no more. Tuomet 
publika galėjo daugiau pastebė. 
*i. v 
mis.

Iš lietuvių demonstracijoje da-Į 
lyvavo apie 100 žmonių, bet dau ’ 
gumą sudarė R. LB. Nežinau' 
ko:"?l? Net ir Pavergtųjų Tautų 
demonstracijose, su vėliava ir.

je buvo parengtas altorius su 
dviem žvakėm. Pietų Korėjos 
kunigui atėjus sukalbėti maldų 
už žuvusius keleivius, buvo už-i 
degtos ir žvakės jų garbei. Ke
leiviai visi žuvo kartu su lėktu
vu jūros bangose.

Priešais tribūnų buvo pastaty
ta Andrapovo iškamša ir porą 
rusų komunistų vėliavų. Vis
kas buvo apipilta žibalu ir su
deginta. Priešais Andrapovo iš- 
kamčą buvo daug spaudos fo
tografų ir T. V. 5-to ir 7-to ka-' 
Dalo filmuotojai.
s Antroje pusėje manikeno bu- 
yo daug korėjiečių su plaka
tais, tad T. V. ir fotografai dau
giausiai ir įdarė nuotraukas, ypa
tingai kuomet degė manikėnas 
ir rnsu vėliavos.
,Į Aš irgi buvau arti, nes turė
jau didesnę lietuvišką vėliavėlę

rt •» B
jos narys, išskyrus pirmininką, nesutiko drauge su juo būti per. renkamas B. P-

J1SŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PKAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Namai, Žam4 —- PaidailmU '
RIAL .ISTATI K)» SALS .

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

2212 W. Cermak Road Chicago, UL

— Kazys ir Pranė Mačiukai- 
' Macke š.m. rugsėjo 1 d. mh.ėjo 

žiuojantieji kitomis gatvė-|3avo f,<) me!l> s:’kak *•
1 Duktė Akvilina Petrauskis ir sū- 
; nūs Charles 1). Macke sukvietė 
1 gimines ir draugus į garsų resto
ranų ir šokių salę Willowbrooke 
tai dienai atžymėti. Vaišės tęsė
si septynias valandas.

Mačiukai yra seniausi gyven
tojai Marquette Park. Jie čia at
sikėlė 1925 meta s ir atidarė 

' K.J. Real Estate and Insurance 
agentūrų. Mačiukai ir šiandien 
gyvena Marquette Parke.

Antanas Marma

VLIKO KRITIKA
(Atkelta iš 4 psl.)

Pradėkime nuo Lietuvių Ben-' sėjo 25 d., sekmadienį, 2 vai. po 
druomenės. Iš tiesų, jos atsto- pietų, Lietuvių Evangelikų Rė
vai yra renkami. Vienok, be-’ formatų parapijos patalpose, 
veik niekur nėra žinoma prieš Įėjimas iš šono, 5230 S. Artesian . 
rinkimus, kas ir kiek žmonių tu- Avė., Chicagoje. širdingai kvie-Į 
ri teisę dalyvauti rinkimuose, čiame SLA kuopų atstovus daly- ; 
Nėra taip pat žinoma, kas rinki-! Vauti. Po susirinkimo bus ka- j 
muose dalyvavo, nes nėra sąra-jVutė. Valdyba
šų nariams patikrinti. Apie pa
čių rinkimų tvarką buvo jau; 
anksčiau spaudoje gana daug ra-J

a

— SLA 6-osios Apskrities me- 
j tinė konferencija įvyks š.m. rug-

NmmL žami — FtrdmrlnwH 
RIAL MSTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKEJIMAią.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

TeL 847-7747

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-223S

------------ —----------  ----------- ' 'J-

Valdyba
— į “Moters galva”. Menininkas jį

— Marquette Parko Lietuvių piešė 1946 metais. Jojo vertė 
syta, ta<d‘ Įvairių Įtarinėjimų ne- j ^amŲ Savininkų draugijos na- 
reikia čia kartoti. Beridruome-j r'P susirinkimas įvyks penkta-}

. ,. , i Hipni nicsėin 16 d 7A0 vai I dinas! ‘Moters biustas”. Jo kai-nes vadovybių rinkimų demo-; dl®nl’ ° L Į na buvo $560,000.

Ne tik muziejaus vadovybė,
kratiškumas nėra tobulas, ries' vak-> parapijos salėje. Senato- 
abejotinu būdu išrinkus apylin- rius Frank Savickas, aldermanas 
kiti atstovus, jų pačių teisės rink 
ti valdybas tampa abejotinoms.

buvo $550,000.
Antras Picasso paveikslas va-

11LID A V A A A CA-A. A CA w

’ Frank Brady ir policijos vadas > geriausieji Teksas valsti- 
■ informuos apie Marquette Parko ? j°$ detektyvai bando nustatyti, 

ir mačiau kaip fotografai.kreipė-, vi^ok;prįei^ Visi nariai Pavalo da-J įur tie paveikslai galėtų būti.
ir fntncrrafavn .. . ’ _ . idėmesį ir fotografavo.

" Iš kalbėtojų pirmas buvo .ko
rėjietis. Pagrindinę kalbą pasa
kė Illinois senatorius Charles 
Percy, jis paminėjo, kad turi 
įgaliojimus iš prezidento ir jis 
kartu, atstovauja prez- R. Rea- 
ganą. Sen. Percy, pradėdamas 
kalbą iš pavergtųjų tautiį, pir
miausia:' suminėjo Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Savo kalboje 
jis smerkė rusus už toki jų bar- 
barišįką elgesį ir nesiskaitymą 
su žmonių, gyvybėmis.

■ Dar buvo pakviesta tarti žodi 
buvusi mėrė Jane Byrne ir ai-

Valdybapilnoje tvarkoje, atstovų pasi-Į b'vauti 
rinkimas ką rinkti Į valdybas 1 . 
yra labai ribotas: rinkėjai pa-Į 
prastai pasirinkimo neturi, nes,Į 
kaip visur, nėra norinčių dirbti
ir yra renkami dažniausiai ne! CORPUS CHRISTI, Texas.— 
atskiri žmonės, bet visa valdy-' Praeitą pirmadienį vagiliai, iš- 
ba 'iš vieno arba dviejų sąrašų.' laužė muziejaus stiklines duris 
Taigi,, šis procesas dar labiau ir išsinešė du Pablo Picasso pa- 
apriboja demokratinį.procesą ir veikslus.
guli tapti t sovietiško pobūdžio Menininkai tvirtina, kad tie 

■balsavimu renkant tik iš vierfo- du paveikslai verti vieną mili- 
sąrašo “geriausius iš gėriaū- joną dolerių. Neaišku, kaip va
šių”... gys galės tokį vogta daiktą pari-

1983 metų PLB < rinkimuose duoti.- i
iš 1973—1983 metų valdybos'joks ' Vienas paveikslas vadinasi

PAVOGĖ MILIJONĄ 
VERTĖS PICASSO

Jeigu vagys bandys greitai juos 
parduoti, tai policija juos leng
vai sučiups. Bet jeigu jie mokės7 

f paslėpti paveikslus ir bandys 
parduoti vėliau, tai vistiek bus 
sunku, nes šie paveikslai žmo
nėms jau žinomi.

1<

r

JL

I

■Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

. a A autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

, . Chicagos lietuvių istoriją
(1869 —1959 metai).

k 664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. , Kaina $15. 

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

1

Į »

Naujai pasirodžiusi . »1' 
DR. ANTANO RUKŠOS ”

619 puslapių, kietų viršeliu knyga J

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA —• $17. ’(Persiuntimui pridėti $1)'

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

voną. Tos geležys buvo sunkios. 
Karstui nešti reikėjo daugiau jė
gų įtempti, todėl visi jį nešusie- 
ji, įskaitant ir Andropovų, buvo 
įsitempę.

Medvedevas gyvena Londone, 
bet jis turi tikslių žinių.

' -- -—*—:—---- j- !
S Susisiekimas telefonu tarp 

New Yorko . ir Sail Francisco 
atidarytas- 1915 metaiį.

Į

8 Rresno, Kalifornija yra ra 
zinkų centras JAV.

i

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis- Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas į du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

'9

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

Nuomos
RENTING IN GENERAL

------- m.........m.............. iii

D Ė M E S I/O
62-8C METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autonMUlie
Liability apdraudimas pen tin h-

karna. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

i i~>

MEDVEDEVAS PARAŠĖ 
NAUJĄ KNYGĄ

LONDONAS, Anglija. — So
vietų disidentas A. Medvedevas 
šiomis dienomis baigė spausdinti 
knygų,apie Brežnevų.

Knygoje jis įrodo, kad Brež
nevas seniai nesugyveno su And
ropovu. Andropovas yrą apsuk
resnis, todėl jis Brežnevo nemė
go. Andropovas sučiupo Brežne
vo dukrą;.. ■ vąžĮMjią: aųk§?' f 
sierą,. Brežnęyp s3rių,; ..nųsipiti 
kusi tris namus Liuk^emfcurgeį
l E i’Y ■ ' ; i”
• Savo knygoje Medvedeva^ ap^į 

rašo Brežnevo., laidotuves?- Kai’ 
Brežnevo karštas buvo pastaty
tas Raudonojoj aikštėj, tai kars
to. apačia atsiklijavo ir pats L. 
Brežnevas iš karstė išsmuko. 
Paskubomis teko sulenkti gele
žis, prisukti ir padėti į vieta la-

“LIUCIJA”
Ave.. Chicago. IL 60629.

Miko šilefkio apsakymų knyga 
‘‘Liucija* jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

IŠNUOMOJAMAS 3 kamb. butas 
1-ame aukšte, suaugusiam. Šil
domas. Krosnis ir šaldytuvas. 
Galima dabar užimti. 63-čios ir 
Pulaski akpylinkėje.

Skambinti 767-3176

*

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmon Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

į WiiamIruSii®3^ets

ingto 
sūeezAat-

©■ 1983 Doney ŲaEoratorięs. Divaion of

For constipation relief tomorrow
> /reach for EX-LAX’tonight. <

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder
> - ■

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax, Inc., 1982

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

r
-v*.- i

•4
1
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REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

I Laikrodžiai Ir hrtagenyhit 
Pudavisuc ir Taisymai 
2644 We«f m Street - 
TeL REpvbUc 7-1941

JOHNGIBAITIS
Advokatu įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Simitiiuąi| .Lietuvą 
ir kitus kraštus

I PJ N EDAS, > 4059 filches Avenue, 

j Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

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

KNYGĄ’ IŠLĘIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dauĮ 

padėti teisirunko Prano šULt 
paruošta^ —.'teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, ’‘Sūduvos’’ 
išleista knyga ru legališkomi? 
Formoml*-. ,

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 

j iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance

F. Za polis, Agent v 
320814 W. 95th St • 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Z818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai i 
’ h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
M49 West 63rd Street 

Chicago, UL 60629

all smokes

- <£•* • * w*
PIRKIT! JAV TAUPYMO 4ONUf

Naujienos, Ch^sgo, 8, m, Thursday, September 15, 1933

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

4606 S. Kodai* Av*. 
Chicago, 111. 60629

Tel: 778-8000


