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REAGAN
: į NCAEG SUVAŽIAVIMAS

National Confederation of - - - - ■- —............ ?
American Ethnic Groups,; Inc. J MUŠTYNĖS KENIJOS PARLA- 
(NCAEG) konvencija Įvyksta 
198$ m. rugsėjo 30 d. WaShing- 
tonė, D.C.

Amerikos Lietuvių Tarybai 
tenatstovaus ALTo atstovas 
Washingtone prof. dr. Jonas _ kios muštynės. 
Genys

MENTO RINKIMUOSE

NAIROBI, Kenija. — Praeitą 
pirmadienį Kenijoje vyko par
lamento rinkimai, kurių metu 
keliose vietose ėjo gana smar-

Kenijoj yra 7 milijonai bal-’ 
suotojų. Jie turėjo išrinkti 153 
parlamento narius iš 760 kan- j 
didatų. Kitose valstybėse tai bū-1 
tų normalus dalykas. Buvo bent

ALTO INFORMACIJOS DI
REKTORIUS SVEIKSTA

Pęieš kurį laiką susirgęs AL- Į
To informacijos direktorius ku- keturi kandidatai, iš kurių buvo 
nigaš dr. Juozas Prunskis dabar galima .pasirinkti geriausiąjį, 
jau sveiksta,,ir yrą ilgesnėse Bet Kenijoj kandidatai turi la-J 
atostogose.. Tačiau, jis dažnai bai ištikimus rinkėjus. Jie nori, į 
atsilanko į ALTo būstinę, sek- kad tokie ir tokie patektų Į par- j 
damas korespondenciją ir pa- lamentą, o jeigu atsiranda žmo- į 
laikydama s’ryšį su sekretoriatu.' nių, kurie nori kitus pravesti,’ 

‘ , * * * tai tuojau prasideda muštynės. 
KUN. PRUNSKIO VEIKLOS Kumštis — tai stipriausias ar- 

ATGARSIAI MADRIDE i gumentas.
. Tn. -v. - ... ,. . . Prezidentas Daniel arup MoiALTo informacijos ;direktorj._ . . . .

j išrinktas ir opozicijos va- ku lankantis Madride, ispanų , , _ . , ,. ■r.v - v.. „ f - daš Mvai Kinbaki.didžiulis laikrąstis i a buvo 
Įsidėjęs į pirmą_ puslapį jo nuo
trauką ir platų aprašymą apie 
Lietuvos reikalus. ,• "

Patirta, kad šiomis dienomis 
plačiai skaitomas Ispanijoj laik
raštis vėl ,pžąjcyręč;^s|. puslapį 
tam pačiam tiŠslui'f'^s^A

KANCLERIS HELMUT KOHL 
LABAI SUSIRŪPINĘS

I BONA, V. Vokietija.—• Kanc
leris H. Kohl labai susirūpinęs 
Hesse ir Bremen valstijų rinki-, 
mais. Kovo mėnesį krikščionys 
demokratai laimėjo didelę dau
gumą šiose valstijose, o praeitą 
sekmadienį žiauriai pralaimėjo.

Bremene yra didokas nedir
bančių jūreivių skaičius. Bet jis 
nesitikėjo, kad balsuotojai bū.ų 
davę tokį žiaurų smūgį Hesse 
valstijoj. Susidėję su laisvais 
demokratais, jie išstūmė social-' 
demokratus iš Hesse savivaldy
bės, o dabar pralaimėjo ne tik 
krikšč. demokratai, bet ir lais
vieji demokratai. , į -

Pats kancleris planuoja nu-’ 
vykti į Hessę ir išsikalbėti su ’ 
vietos krikšč. demokratų veikė- 
jais, kad galėtų nustatyti tokias

Į staigias piliečių nuotaikų pa-, 
•kaitas.
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JEI KREMLIUS TIEK NEMELUOTŲ, 
TAI BŪTŲ LENGVIAU SUSITARTI

PREZ. REAGANAS NORI PATIKRINTI SOVIETŲ 
ATLIEKAMĄ ATOMINIŲ RAKETŲ NAIKINIMĄ

NEW YORK. N. Y. — A lomi- pasiūlymą, kurį Amtrika 
rrio karo niekas negali laimėti,

* todėl nereikia jo pradėti, — 
Jungtinėms Tautoms pareiškė 
prez. Ronald Reaganas.

— Amerika yra pasiryžusi su- 
’ sitarti su Sovietų Sąjunga, susi- 
. tarimui durys atdaros, reikia,
• kad rusai pasinaudotų atdaro
mis durimis, — pareiškė pre-

i zidentas.

Prez. Ronald Reaganas paskelbė, kad Gromyka melavo, 
kai tvirtino, kad nesaugu vykti į Ameriką. Jam buvo pasiū- 

ilyta nusileisti kariniąBję^^erodjęome. .. ...

ten

me-
Išsi-

pasiūlė.
Prezidentas pabrėžė, kad 

lais nieko nepasieksime, 
kalbinėjimai ir išsisukinėjimai
taip pat nieko nepadės. Sovietų 
kariuomenės vadovybė, vietoj 
taikos, moderniškomis raketo
mis numušė keleivinį lėktuvą, 
o vėliau ruošė melagingus pra
nešimus apie lėktuvo sunaiki
nimą, dar paskelbdama, kad 
Amerika kalta dėl tos nelaimės. 
Sovietų kariuomenės vadovybė 
dabar Įvairiose Rytų Europos 
valstybėse įtaiso vidutinio dy
džio atomines raketas, kai nie
kas prieš Sovietų Sąjunga jokio 
karo neruošia.

Prezidentas skaitė savo pra
nešimą pilnoje Jungtinių Tautų 

1 salėje. Salė niekad nebuvo tokia 
pilna, kaip šį kartą. Salėje sė
dėjo Sovietų atstovai Jungtinė- 

■ se Tautose, bet Gromykos kėdė 
buvo tuščia. Gromyka Į Jungti- 

; nes Tautas neatvyko.

JAV prezidentas pasakė pa
grindinę kalbą. Kiekvienas jo 
žodis nuskambėjo per visą pa
saulį. Kai prezidentas kalbėjo, 
užpakalyje jo sėdėjo Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 

. J ayieR T^ez^de^C^ell^r^asagib;. 
. lėjos pirmininkas. Jbrge Illueca 

ir sekretoriaus pavaduotojas 
William Buffen.

— Aš kviečiu Sovietų.-'Sąjun-

Prezidento Reagano kalba la
bai giliai paveikė visas Jungti
nes Tautas. Sovietų delegacija 
viena neplojo ir nežinojo, kas 
daryti. Niekas taip aiškiai neiš
kėlė Sovietų vyriausybės ir ka
riuomenės vadų melo ir šmeižto.
- - Jungtinių. Zanių^posėdyje t li
re j o dalyvauti ir Andrei Gro
myka, bet jis neatvyko. Ir šio 
pranešimo negalėjo padaryti be 
melo. Jis pranešė, kad jam bu
vo nesaugu skristi į New Y'orką. 
Tačiau jis nepaminėjo, kad JAV 
patarė jam atskristi karo lėktu
vu ir nusileisti militarinėje .ba
zėje. Jam uždrausta naudotis

i Aerofloto Ikktuvu.

KINIEČIAMS ŽINOMAS 
SOVIETŲ PAVOJUS

PEKINAS. -—Kinijos krašto
-  ------ —— , i apsaugos ministeris Žang Ai- 

ATDARI KALĖJIMO . VARTAI > ping, kalbėdamas su JAV^gyny- 
;if^SUlQJRSTĖ'BĖ€rTI bos -sekretoriumi C.--Weinberi

BELFAST, šiaurės Airija.”—
Britai fki šio meto neišaiškino, f 
kas pą^^-xdidžiaųsieriįįįAIazę > 
kalėj^^/jlųs&ąltėliams^trūk-^'

40 ^^Ųfeį3SBįA?yriWTger nurodė, Kajr.
. tūri skirti daugiau pinĘ 

\^XO .nistf-j Fgų Itarjupmėnės pajėgumiii «u-
aj- V -stiprinti,- Tai* ministeris Aiping

■ r T nurodė;,kad jau šiais metais

gė^s>ra^.ū:^Hp^į ; -^pirii^,M.jam pačiam aišku.,
•Britai -t

pavyko pabėgti pro atdaraš-jH-l
džiąrias kalėjimo- duris; 'Kalėjį-J Jam labai patiko sekretoriaus 
mo vadovybė nori -nustatytg ar kalba apie elektroninius 
kalėjrrrio durys buvo tyčia pa-.j ' 
liktos atdaros; ar taip Įvyko at-1 
si tikrinai. - i

Policija turi apsupusi ’ abu' 
priemiesčius, į kuriuos tikimasi, 
kad atvyks pabėgę kaliniai.

• . i -r t^_ 5 - • * , .'(išrinktas į parlamenta, bet taip 1riui kun. J. Prunskiui savo lai- x • i . . . •-

geruly pripažino, kad -Sovietu 
Sąjunga sudaro pavojų Kinijai, 
bet Kinijos gyventojų dauguma 

« apie^^žpąvojų labai mažai rnj

mai

i gink; 
lūs, bet- Aiping nusiskundė, jog 
tai labai brangiai kainuoja. Jam 
bus labai sunku įtikinti vyriau
sybę, kad skirtų didesnes sumas 
krašto apsaugai.

Kun. Prunskis gavo širdies 
priepuolį ir pasitraukė iš 
ALTo informacijos direk

toriaus pareigų.

f ----------- --------  — Eastern Airlines bendrovė
\ — I. šamir bandė susitarti su . pranešė tarnautojams, kad bus 
darbiečių vadu šimon Peres dėl' sumažintos algos, arba bendro- 
plačios koalicinės vyriausybės, vė bus uždaryta.

... , - . . ... . bet iš tu pokalbių nieko neišėjo.-------------------. — Atlantos miestas siūlo pri- j ‘ r 
imti federalinį įstatymą, kuris 
neleistų gerti alkoholinių gėri- Į 
mų 21 metų nesulaukusiems 
jaunuoliams.

— Jeigu bus priimti darbie- 
šamir nori sudaryti vy- čiai Į šamiro vyriausybę, tai ke- 

riausybę, kurios pagrindai! būtų lios konservatorių grupelės ne
padėta Begino politika. sutiks dalyvauti.

— šveicarų vidaus ministeris 
Alfonsas Ėgli pranešė parla
mentui, kad šįmet britų jūrei
viai išvežė paskutines šveicarų 
suskaldyto atomo atmatas.

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 28: Vaclovas, Vis
girde, Tautvydas, Lygaina, But
vilu, Gaidis, Vytė, Tvilė.

Saulė teka 6:44, leidžiasi 6:39.

Orai giedras, vėsesnis.
Aleksandras Solženycinas prie savo namų 

Cavendish, Vt., ūkyje.

—Aimon Peres pareiškė, kad 
darbiečiai sutiktų įeiti į naujų 
Izraelio vyriausybę/ jeigu būtų 
pakeikta iki šiol vedama prem
jero Begino politika.
f—, ■■■-• -- ---------------------■■

Solženycinas negauna ramybės
V nuo Amerikos žurnalistu

KIEKVIENĄ DIENĄ. JEI NE DU, TAI TRYS ŽUR- 
5 NALISTAI NORI PAMATYTI RAŠYTOJĄ

CAVENDISH, Vt. — Sovietų 
rašytojas Aleksandras Solženy
cinas atvyko į Ameriką, kad jo 
nepasiektų GPU agentai, poli
cininkai ir Įvairūs seni draugai. 
Dabar paaiškėjo, kad jis neturi 
ramumo ir Amerikoje.

Jis atvyko į Ameriką, pasakė 
kelias kalbas, o vėliau nusipirko 
50 akrų sklypą žemės vioje sri
tyje, apsitvėrė aukšta vielų tvo
ra, kad niekas pas jį neįsiveržtų.

Kartu su juo atvažiavo jo 
žmona Natalija, josios motina 
ir trys josios sūnūs. Natalijai 
dažniausiai tenka kalbėtis per 
vartus su atvykusiais žmonė
mis. Ji aiškina žurnalistams, 
kad Solženycinas užimtas arba 
nėra namie.

Daug sunkiau su žmonėmis, 
kurie skaitė jo knygas ir yra 
pasiryžę pasitarti su josios vyru 
bent vienu žodžiu. Tokių žmo
nių yra daug. Ji sprendė šitą 
problemą su savo vyru.

— Jeigu aš kiekvieną dieną 
priiminėsiu atvykusius žmones, 
tai aš nebūsiu rašytojas, — tarė 
jis. Jis yra nutaręs būti rašy
toju, todėl jis ir nutarė nepri
iminėti žmonių. Būti rašytoju 
jam svarbiau, negu kalbėtis su 
žmonėmis.

Sovietų valdžia neleido Solže- 
nycinui spausdinti savo knygų 
Rusijoj. Rusai jį suėmė ir išve
žė į Vokietiją. Iš Vokietijos A. 
Solženycinas nuvyko į Šveica
riją' ir ten pagyveno kelis mė
nesius. Bet Šveicarija jam atro
dė nesaugi. Tada jis paliko vis
ką Šveicarijoje ir atvyko į Ame
riką. Kurį laiką^ buvo Kanados 
vakaruose. Ten 'jis geriausiai 
jautėsi, bet neilgai. Iš Kanadoš 
jis vėl grįžo į savo ūkį Caven
dish apylinkėje ir labai susirū
pinęs dėl lankytojų keliamo ne-

žmonių.
rimo. Jis nori ramybės,

\ i;gą sumažinti įtampą, kurią ji 
j primetė ^pasauliui prieš kelias 
J- savaites, tarė prezidentas, — 

■* ir parodyti tikrą pasižadėjimą
be siekti taikos, sumažinant ato-

• mintus ginklus. Vakarų Europos i
j-valstybės nebus paveiktos gą~
■ dinimais, o jų gyventojai nebus;
sužavėti melagingais praneši- ! atomo

RUSAI ATIDAVĖ KELEI
VIŲ DRABUŽIUS

TOKIJO, Japonija. — Sovietų. majs Atėjo laikas, kad Sovietui planavo išvežti jas į Atlanto 
■ ~-J vadovybė antradienį $ąjunga turi parodyti, jog ji j vandenyną ir paleisti, bet britų 

nori ginklų tikros kontrolės, o J jūreiviai atsisakė jas išvežti, 
ne tiktai tuščių pasakojimų.

I Prezidentas pareiškė, kad JAV 
nori taikos ir pritaria Jungtinių

— Šveicarai turi suskaldyto 
pavojingų atmatų.' Jie

laivyno vadovybė :
atidavė japonams tris dėžes
įvairių drabužių, kurie pakilo į
viršų ir vanduo atvežė Į Sacha
lino salos krantus. '

Sovietų lakūnai taip pat ati- TauĮų tikslams ir nori, kad So-įnuoja gaminti elektrą nuo kal- 
vietų vyriausybė rimtai Ženevo-Į nų krintančio vandens pagalba.

I je pasvarstytų kiekvieną JAV Tai bus brangiau, bet sveikiau.

■Dabar jas mes j kalnų plyšius.

— Šveicarų parlamtntas pla-

davė japonams kelias sudaužyto 
lėktuvo dalis.

Japonai taip pat paskelbė, į 
kad jie nustatė, kurioje vietoje t 
yra numušto lėktuvo “juodoji 
dėžė”. Faktinai ten yra dvi dė- Į 
z ės. Vienoj užregistruota, kas 
darėsi lėktuve, kaip veikė ma-! 
šinos, o kitoje užregistruojami 
visi pokalbiai tarp kapitono iri 
lakūnų. Japonai taip pat prane-Į 
šė, kad “juodųjų dėžių” atsilie- • 
pimai labai silpni. Nustatyta,' 
kad jos yra 3,200 pėdų gilumoj.

KARDINOLAS TARIASI 
SU PREMJERU

VARŠUVA, Lenkija. — Kar
dinolas J. Glemp pirmadienį 
tarėsi su Lenkijos premjero 
pavaduotoju Roman Malinovski 
apie reikalingą paramą T^nki- 
jos ūkininkams. Jų ūkiai visiš
kai nugyventu žemė reikalinga 
trąšų. Jeigu jie valstybinės pa
ramos negaus, lai jiems bus ne- 
-paprastai sunku išsiversti.

Malinovskis nenorėjo sutikti 
apie paramą privatiems ūkinin
kams, bet kardinolas nurodė, 
jog policija ir kariai iš ūkinin
kų viską atima. Jie yra likę be 
pinigų ir be javų. Kardinolas 
nori, kad dalis Lenkijai duoda
mos bažnyčios paramos 
privatiems ūkininkams,

CHINA
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SEA OF JAPANKOREA
WONSAN

PYONGYANG

KOREA JAPAN

Reconnaissance plane 
shot down 

April 15, 1969.

Lėktuvas skrido į Pietų Korėją, Seoul miestą, 
bet rusų lakūnas jį numušė virš Japonų jūros, 

visai netoli Hokaido salos.

CHONGJIN"

Pueblo seized
Jan. 28, 1968. ^PARALLEL

eitų



MASKVA STIPRINA RUSIFIKACIJĄ 
BALUJOS KRAŠTUOSE

Bonn. “Padėtis Baltjjos'šaiysę respublikų autonomija pastarai. 
yrą nerami ir įtempta”, paręįš;! siais metais buvo dar sumažinta 

visose gyvenimo srityse. Vidu
rini ir aukštesnio lygio parti
niai, valstybiniai ir ekonominiai 
sprendimai daromi Maskvoje, ’ He’^io' slun:,rinio išda- ( 
menkai atsižvelgiant'į Baltijos ‘ . . »• . —<—------ ; I
šalių gyventojų- poreikius. Pra
moninėmis ir žkarinėmis prie- j 
monėmis varomas tolimesnis 
Baltijos šalių kolonizavimas, j 
Pvz.. buvęs žuvų uostas Liepo- 
juje dabar paverstas į karinį uo
stą. Ryšium su susijusioms sta
tybom jame planuojama ap?! 
gyvendinti 20,000 rusų. Savai
me suprantama, kad po objektų 
užb’Jgimo atitinkamai padidės ir 
vietinis karinis personalas. Lat
vijos JekabpiJise yra taip vadina-! 
mas “atviras” lageris su 3000 vie- j 
čų kalinių, kurie vakarais te-j 
rorizuoja vietinius gyventojus.! _ ... .
Numatoma statyti tokį antrą la-Į rusū kalbos pamokų skaičiau^ 
gen Taline, Estijoje. Daugelis 
kalintu, atbuvę savo laiką, apgy- > 
vendinami Latvijoje.

Į '
Siaubą keliantį mastą pasiekė ’ 

svetimšalių didėjimas Estijoje? 
Netoli Talino esančiame Muuga: 
mieste planuojama pastatyti mil
žinišką tarptautinį uostą. Tam’ 
tikslui bus “importuojama”dar-; 
bo jėga iš svetur. Jiems apgyr- 
vendinti -planuojama 200,000 žmo 
nių gyvenvietė Lasnamae.

■ riniamė’ Estijos rajone Toolse, 
;kuris pasižymi fostato ištekliais, 
išdigs “gastarbeiterių” mieste
lis 15,000 žmonių. Karinių ob
jektų gausėjimas taip pat prisi
deda prie rusųį- tautybės gyven
tojų skaičiaus didęjirno Estijoje.. 
Pagal' demografinius duomenis Į 
1934 m. Estijoje vietiniai gyven- 

: tojai- sudarė 88%z, 1979 m. tik 
; 64%.• o Taline tik. 51 % visu gv- 
vęntojų skaičiaus. Narvoje iš

kė S‘vc! ii jos užsienio reikalų mi- 
nistėriš Bodstromas parlamente* 
atsakydamas į opozicijos klau- 
siĮną,, kųpi yra susirūpinusi dėl 
vis didėjančių represijų Estijos, 
Latvijos tr Lietuvos gyventojų 
atžvilgiu? Ir i st ikrų jų kiekvieną 
įąVaitę į Vakarus , patenka vis 
naujos žinios, apie' suėmimus, 
kratas ir kitas prievartos prie
mones. Dabar Lietuvos katali
kų vyskupai f netgi paprašė Po
piežių aplankyti jų šalį, tuo būSū* 
tikėdamiesi oalengvinti gyven
tojų padėtį.

1918 m. Baltijos šalys, išsiko
vojusios nepriklausomybę, 1940 
m. pagal Hitlerio-Stalinc paktą 
buvo sovietų armijos užimtos ir 
keletą mėnesių, .vėliau įtrauktos 
į Sovietų Sąjungos ’sudėtį. Ka
ras Ir staliriistiriis teroras pada
rė neapsakomus.-nuostolius Es
tijos, Latvijos ir .Lietuvos gy
ventojams, Išskyrus ‘ keletą 
Chruščiovo valdymo metų trys 
“sovietinės” respublikos nuo 
Pašaūlinio karo iki: šios dienos 
buvo pastoviai rusifikuojamos ir 
kolonjzųoiamos.kl ■ ■ V į-.LPagal; sutampančius baltiecių 
emigrantinių organizasijų ir 
švedų bęll suoimų ’hžin-nalistų,. 
tūri patikimiausią ryšį su Baltijos 
šailmiš.’ pareiškimus; griežtas 
ąliĮnįs, pareikimus, griežtas 
Maskvos.centralizmas rusinimui 
daugiausia naudoja pedagogines 
ir ėdminžštraėihės priemones. 
Rusų kalbos mokymas-yra inten-į 
gyvinamas vietinių kalbų pamo- 
kų- Skaičiaus5mažinime sąskaita. 
Vidurinėse mokyklose ir univer-< 
sitetuosetik keletay dalykų tebe- 
dėšonfe -nęcionaįine kalba. .Nuo 
1^75. m. disertacijos.pripažįsta
mos tik parašytos rusų kalba, 
daugelį ėgžaminų tenka ląiky- 
ttirgįųusu kalbą. Rusų kalbos 
mokymas prasideda jau Vaikų’ 
darželiuose. Rašytojai, rašantys 
gimtąja kalba, kenčia nuo per 
didlėlėš‘cenzūros ’ir popieriaus 
stokos;?; Pirmenybė • tęikįąmą rm 
siŠkai rašantiems autoriams. Di
desnę epiriėa literatūraš dalį su
daro “ideologiškai ųėkepkšmįnų 
gi- Europųs klasikų veikalai ir 
Vertimai ^įiisū įkalbos. ’ Bevėik : 
neĮm^rtomą gauti/d|rkt| Įmato
mųjų;
šrį^ti.: ’■ Trumpinamos tėleVizi jos- 
pįogramėoą yįętine kalba, nacio- 
nalmiū-filmų kūrimui statomos 
dirbtines kliūtys.: jj’; - -
.'Jamjir taip nežymi Baltijos. 'V* r-.‘

NEBRANGIOS, BIT VERTINGOS KNYGOS
' > > LTLeKATORA, lietuvių literatūros, meno R moErii 

metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en*tą, Vlnai 
Krėvės, Igio Kapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stxnkoi 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, t taip pat K. Matusevičiau* Ir T 
Meflau* straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis k 
M. K. čiuriionkr. M. iūeikio, V. Kašubo*, jį. Rftkitelė* Ir JL Van< 
kūrybos poyežtslal*. 365 puri, knyga kainuoja tik H

■5 t PAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tat 
tinlą Joidų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn 
Ivente* bei jų istoriją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktai* duomenimJl 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusL, kainuoja 12.

> VTENBO ŽMOGAUS GY VENIMAS, Antano Rūke tpraJj

skirstyti į tris pagrindines gru
pes: ” -- - *

a) “tautininkus” kovojančius 
už nacionalinių vertybių išlaiky. 
mą, i] iesnės kviltūrinės auto
nomijos reikakvirrą pakeitusius 
į tautinio apsisprendimo *r ne- 
piiklauspuiytxs lozm gą.

b) žmogaus’-teisių stebėtojus,

vas siekia: |iusĮ sukurti nepri
klausomą valstybe, i

c) religinius aktyvistus: ka-1 
talikus, liuterciuis, baptistus- 
dvasininkus, siekiančius dides
nės tikėjimo laisvės. |

Pastaraisiai mėnesiais praneša
ma apie daugelį protesto aktų ir 
po fu sekusias valdžios repre
sijas. Taline demonstravo tūks
tančiai moksleivių ir studentų 
su šūkiu: ‘daugiau mėsos — ma
žiau rusų”. Tartu mieste 40 pa
šytai? ir mokslininkų laišku 
kreipėsi į “Pravdą”, pasisakyda
mi prieš Maskvos kampaniją už

didinimą. įvairiuose' miestuose 
didėja kratų ir areštų bąnga. Po 
valdžios pasikeitimo Maskvoje 
žymiai padidėjo kova prieš re
zistentus. KGB pareigūnai kal
ba apie “naują sovietinės tvar
kos erą”. Baltiečiai būgštauja 
dėl galimo. Stalino laikų sugrį
žimo.

1983 m. sausio menesį pirmą 
kartą Europos parlamentas svar-

1 šiau- i patiėtįt Baltijos kraštuose.. Su 
Tools-3 58 balsais “už”, 6 “prieš” (8 su-

silaikė)- parlamentas reikalavo, 
kad Europos Bentdrošios' Rin
kos užsienio reikalų ministerial 
svarstytų 'Baltijos kraštų apsi
sprendimo teisę ir iškeltų deko
lonizacijos klausimą Jungtinė
se Tautose. Deja, Europos Mi- 
nisterių Taryba jokių praktiškų 
išvadų iš to nepadarė. Emigraci
nių organizacijų delegacijos- krei 
pirmasis Į Jungtines Tautas atši- 

7Žoį>O'g^htįų' ti^ 3,500 yra} mušė i Vakan* abe-
.jurgumo sieną; -ti

■. Lietuviai banide, matomai ne
sėkmingai, palenkvinti savo pa
dėtį Vatikano ’diplomatijos pa
galba. Katalikiškoje Lietuvoje, 
panašiai kaip ią j Lenkijoje, re-;
jiginiai ir nacionaliniai jausmai 
persipina. Prisįįa tįstojė; Bažny- ' 

^i'^2£iweKkū3tų‘įSi-l^oie .J-
ba. Sarbiausius postus valdymo'Į>«* įkeltodaasyp, uą.letdt- 
if pramonės aparate užima ne'mokyt, vatkus privačiai U- 
tatų.-kitaės ateiviai, nežiną ir-'enunanstų 

vietinių gyventojų'.Raičiaus padidlmmą ir laisvą 
žRėitaĮftęt^*' V .< o a -

’Represijos ir didėjantis nu
tautinimas vis labiau stumia BalT 
tijos šalių gyventojus į pasyvų 
pasipriešinimą. Aktyvius rezis
tentus grubiai būtų galima su-

• estai, Kohtla-Jarve iš 73,000 — 
j tik 19,000 estų. Ir tik kaimuo- 
“sfe‘e^tai'Vfr§ijar'ėidurkĮ. Mies
tuose. tik kai kūrie pardavėjai 
parduotuvėse supranta vietinę

i kalbą-; Senesnio amžiaus vietos 
gyventojaį, kurie vargiai supran
ta rusiškai, ligoninėse kartais

gyvenimo bruožų įpraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht*-

rtferariSHij p*v*dfnlmri*!T Jų vertiniai | vokteBų EaSą. ClSd

■ > KJ LAUMS LEMI, palytojo* Petronėlė* Orfntaftėa atsė 
mtnlnal tr mintyj tpfe Omenis Ir vietai nwprflL UetOvoje Ir p!* 
ma trial* bollevikų okttpacfjoi metai*. Knygl turi 234 pualapiu* 
bet kainuoja tik IX ,4 . <

>' JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, nesupm

Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliau* lanohio gyvenimą fr po* 
riją. Dabar būtų jj grihna pavadinti kovotoju ui fanogau* teisei 
Knyga Y** <fi<5*Mo fortnato, 365 pualapią, kainuoja (6.

J. Valaflh\Z v Jnu>4fl^O| oX«

fojė jm 10 k

NaafkaOM. 1

AUG. GRICIUS

(Tęsinys)

— Tai, kad taip sugautame 
žaltį! — Domas net seilę rijo, 
rodos, alkanas laukė gaminamo 
valgio.

— Suko jis mums galvas, aiš
kino, kaip turi gyventi žmonės, 
kas negera esą žemėj... Ana, 
mokytojas atsirado, — spjaudė
si vyrai.

Pelkėj gyvavo, nėrėsi iš kai
lio pempės.

— Siunta kažko..', žiūrėkit,J 
kad nenųgyvuotų kam nors... 
— nerimo Domas.

— O man namo reikėtų. N u
migčiau kiek. I ■ •

Kupstas plačiai išsižiovavo ir 
suglemžęs' apinasrius, pakilo.

— Reikės ryt mieste sušnekti 
su policija: vis dėlto kokią ro-

pirmas, toks vizitas, nuo 1938 m. 
Jie pakvietė Popiežių aplankyti 
Lietuvą šv, .Kazimięro 500 irų 
mirties-silkafcties r proga. Jonas 
Paulius II pareiškė savo susi? 
rūpimmą dėl tikinčiųjų padė
ties Lietuvoje, bet nutylėjo vyst 
kupų prašymą ’ aplankyti Lietu-

— - - J • - * -

1:ų veidai. Apie juos visi buvo < 
užmiršę. 1 . • ' ■■ •

Domas ir Poviliukas, gražiau
sių vilčių dėl kukavinė^ pypkėj 
kupini, pakilo ir nuėjo daboti ■ 
arklių.

Kad taip kur tokį žvėrį 
stvėrus, — svajojo Domas.

Jis buvo Širdingas vyras, sa^ 
vo mintis balsu reiškė. > 

Jokimas, likęs, su kitais pts 
ugnį, ilgai svarstė tokio pralos 

1 bimo galimumus. Jis visiems 
paaiškino,’ kad iš vagies kokj 
lobį atimti nebūtų nuodėmė, nes, 
viena SinajauĄ" kalno, visai 
apie tai nekalbėta, o antra — 
lobis jau kartą* vogtas, tai ar čiai 
ar kitur jis bus, vis tiek vagii 
prieš Dievą turės atsakyti. j 

Domas iš lėto kubriųėjo ap-i 
link.arklius, nuolat sustodamas; 
jęižiūrėdamąs į. tamsą. Poviliu-i 
kas susirietė’ ant akmens, už2 
snūdo pakna'rksėdamas, rasa už-;

.klojamas. Nedrąsiai ir lėtai bu/ 
dd rytas. Nuščiuvo balsai ir ąpi 
linkui ugnį: visų blakstienos už-į 

r meduotos* liptę. lipo, net pem-j 
pėš, if tos užkimūsios, kaip lėį 
bžiuųihkįf pažyči d tingiai gark/ 

I
L -b t » f *4 ' ” r

rastis ir jkįti,garsai. Rodos, it 
žem$ pradėjo alšuoti. Lipo it 
Domui raitys. Akmuo, ant kurio 
jis. prisėdo; suminkštėjo kaip 

. pūkinė; tąip.įę vijiojo jisą. pri; 
šišliėti ir užinigti. Sv^dyėsi>lo/ 
va, syirno kvapas ir ramuma. 
Aplink ugnį visi tysojo kaip nuo 
maro, galioj maude:

— Vark dabar dėl. jų... Ir ne 
dėl pelno, o kad savo nenusto
tum. .. — Dįuhas pyko, plė|dą- 

. mas. blikstiėfcaš, sunkias kaip 
• girnąpūšės, ,/š.tėngėsi stebėti 

arklius. .: .įA,
dviejų dabojusių arklius &čiu- . fBuš-djaugiau)

■ ■ ■ Į.

paraginęs paskendo į tapisą. 
Saulėleidis, galutinai neišnykęs, 
ėmė vėl aiškėti ir žadėjo greitą 
aušra. ■'

** * • ** > -į- I / * r i ’ ‘- v-* *

— O man tėvelio nabašninkas sėjų. Budo kita .gyvybė,, ėmė
pasakojo.. . , -. ’ ■ ’.... ’ ‘ “

Jokimas pasakojo atsitikimą, 
kur vienas bernas vagf užmu
šęs, radęs begales lobio, pirkęs 
dvarą, vedęs karalaitę -^4nę;ką-, 
ralaitę,: žodžiu, moterį, turėjn* 
šią raganiškos galios. Atmetus 
nelaimingas vedybas, arkliaga
niai laimingojo berno karjera' 
buvo pajenkinti. •

— Drypsote, kaip maišai, o 
mes per naktį nepakeičiami su- 
štihgdrij. Kad nors kiškis Kū^. 
prabėgęs. ;Kiėno eilė ? — pažadi
no įsipasakojusius vyrus rūstūs

dą gali' padaryti. Tepasekiotų, 
'teaugintu... i .'.

— O magaryčių už arklių da
bojimą bus? ■ J:

1 . — Poyiliukui teko Kupsto 
arkliai prižiūrėti, jis ir apie ma
garyčias rūpinosi.

— O,ką tau magaryčių?
Susitarė dėl kukavinės 

kės su gelsvu kandikliu.
— Tik nesnauskit, vyrai, — 

Kupstas dar paakino, — pempės 
gyvuoja, neramu laukuos...

— O kas daryti^ jei taip su-< 
gautume ? —pasiteiravo vienas 
iš vyrų. _

— Ir ko rūpintis.. .^Gžspran
do ir gyvo nepaleŠtLį; Tesu- 
smirsta kur lauke, — ir buvo, 
beeinąs, bet atsisukęs pridūrė:! 
— Apžiūrėkit kišenes. Kokį va
gį stvėręs gali gerai pasipelnyti, 
— ir pamerkė akim. Visf sužiu-’ 
ro į Kupstą. Jų akyse ne vieji 
tuščias smalsumas suspindė^\’.

— Ar žinote, jiaip yaišnoija. 
pralobo? ” ; '■

Ištempę ausis jaunikliai gau-; 
dė Kupsto kalbą.

— Kaip tik vagis pagriebė 
arklį už prusnų, Vaišnora grie- 

, bė kirvį,.. kaukši, i ;ką'ktąr,ag,

pyp-

SUSmi-ZNlJIMAS LIETI VIV AMERIKOJE Į
j*- r _z ’ . cv J ■ i ; " }r ■’? ’**'• ' - x
| yra/- seniausia, didžiausia- ir,;tūHm||au&a .lietuvių fnternalisė

‘ organizacija,'lietuviams ištikimai. tariiasiĮ anti Jai bet 97 nietūs.

V-'.' i<' - darbus,dirba. ;
■. • ’ SLA — išmokėjo daugis

.r-

SLA— apdraudžia pigįau&oihh kainomis. SLA. neieško pelno, 
nariams, patarnauja ,tfk šąrišąlpoį. pagrindu; 4

. •: Kiekvienas lietuvis ’ir. lietuviu draugas’ grii„:;
r Susiviėnijftne 4psidtąustt.iki $10,000. . i£; •

.SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraiida, 7^ jįdowment
tč-naudinga-jauniniui.-sieSiančiam 
Jį gyvenimo pradžiai. /* ;
>i£a ,tenniBucU ašdraada;įž.
mąūeuiėkar-1& $3.00 .metams;

veaėjujį-v .•;

’. aPle baigta. Čia tuoj už kišenių: iš/,
^popierių, girdi, bus matyti, kąs-\ 
■ir kaip..NO ten — pinigai 
.v,— Pinigai?... — snūžfe^-‘Nj. 
<r-L_ pinigai: .Mašna kaip koji-f 

Vyrai vienas • į- kitą pa-/: 
žvelgė.’;?

— Mat, sako, nemušk vągį,—: 
reiškė kai kuris savo nepasiten
kinimą dėl papročių retkarčiais5;; 
vagies neužmušti.

— Tai žiūrėkit... — Kupstas

va’ 
kvietimą buvo beveik neinfor
muota. Vysk. Pavilionio kvieti)- 
mas buvo atspausdintas lotynų 
kalba. Vatikano laikraštyje„“Os- 
servatore Romano?’. KaipTi;įpras-;

^religinės literatūros platinimą.
Pp |o, kaLdivasininkai savo 

peticijoje kreipėsi j Sovietų Auk 
ščiausiaąją Tarybą, prašydami tai po. lotyniško teksto turėjo’ 
didfesnės tikėjimo laisves .ketu- sekti jo. itališkas vertimas. De^ 
pi vyskupai lankėsi Vatikane, tai ja jšį kaHą’jo trūko. E. Liet;
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MARIJA NOREIKIENĖ

?

ne.

SLA.-^—-vaikus. apdJ
•.■-/4y;<MLWapdr;audbswt

- . -<2 ~ . .wr < 5jį
SLA ’—kuopų-yra; visose JĮj
'4 'Kreipbtės.J'Sąso  ̂

Jie--Jums nūėĮaiipai
•V.' Galite kteiptis'ir tiekiai £ SLA- Centrą:

// /-■<'•/ //?<://.

LITHUANIAN ALLIANCE PF* AMERICA
L <’• • '■ • -.5. '’'^1' r- - SV'* -J.V "■■Ar

307 w: 30th- St,'New Y^k; N.YvTOOGl
:/ .• <■■•/• ;:T^;(2i2)įS(^2ĮįsįM:^'
i••■?»'“v -• •••' ''■’» v<i*« 14* •’■■.’’.''a'u -i

?- . . SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

, *- ' ,<* - • ■ \ 2 < 'x- 2EETA
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St, Chloro, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ z
2759 W. 71st St, Chicago, Ill
INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
■ - » •.

Atdara šiokiadieniais nuo T

Padieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

50 metxj studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
paraše 700 puslapiu įmygą, kurion sudėjo vfeką, .kif Bet fads Ir

Ir Ketuviq feJBą. Jis mokės! kartu bu

lietuviu kalbą lieSanfiaa Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
tr patarė mums toliau studijuoti.
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Dėsto šio skyriaus redaktoriai

pagamintum?
— Bent kelis įvairius patie- 

lus.
— O kam to reikia? ' .
— Kad būtų daugiau.
— Ko daugiau? Ar, pvz., ry

žių padaugės, jeigu atskiram ka
tile juos išvirsi?

— Patįekalų būtų daugiau,
— spiriasi mokinys.

— O kuriems galams reikia 
daugiau tų patiekalų?

--- Tafkiekvieną kartą butų 
skaniau jr gražiau. >. ‘ •

Kuopos virėjas susiraukė ir 
numojo ranka:

— Verdama tam, kad žmonės 
pavalgytų ir būtų sotūs, o grožis
— tai nereikalingas dalykas; tai 
mano principas. Aš jau. geriau 
valgysiu vieną gerą sriubą, o* 
ne tokį “meniu”, kokį duoda 
angliškose valgyklose ir vieš-' 
bučiuose. Žiūrėk, padeda prieš 
tave kokį tuziną visokiausių

/pupeles^ iy-1 šakučių, pęiliųm į>eį.

sie-

kraštais lėštę, kad net ukyi irib- 
s|a. Bet kas iš |o? Lėštėje mais
to ošti fttl tik tiek, kiek šuo ga-

tiekaly esti kartais daug, bet iš 
Valgyklos išejųi dar ąįkąpesiūs, 
negu į ją atėjęs... ,

— Aš prisimenu senus laikus 
sąvo tėvynėj, — tęsė toliau Mir- 
<są. — Mama^mnn duodavo vie
ną bliūdą su kopūstais, o kitą —1 
»ų bulvėmis; tušintomfc su. laši
niais. Prie to visko — gauda
vau tik vieną šaukštą į ranką. 
Tįtęiau tuo vienu šaukštu tiek 
prisisotindavau, kad net sunku 
būdavo nuo stalo atsikelti... Tai 
buvo kas kita, negu angliškose 
Valgyklose su tuzinu peilių ir* 
šakučių... — Žinoma, tai buvo 
tėvynėj .ir ne karo metu, — atsi-I 
dusęs pridūrė Mirka.

— O pasakyk man, Mirka, tu 
prieš karą taipogi virdavai?

— Taip. Virdavau. Todėl ma
ne kuopos vadas ir paskyrė virė
ju..,

— Ip taip pat katile virdavai?
. Visada katrie,

— Ir visuomet ką gaudavai, 
vis vergdavai į katilą?

— Visuomet. .
— Ir visuomet vja>i sriubą?
—'Ne įįp sriubą’ Sriubą flfe- 

kadnęvtriąū.

(Humoreska J

Apie tai kariškoji istorija ne
užsimeną. Tačiau, kiek toli 
kiame savo atmurmu, suvokia
me, jog kaiiucmenej pietų me
tu visuomet duodama sriuba.

Mūsų kuopos virėjas Mirka, 
dėl tos priežasties niekad ir ne
apsilenkė su tradicija. Jis vi
suomet gamina sriubą pietums.

Mirkos sriubos gaminimo bū
das labai papi'astas. Jis stovi 
prie katilo ir sviedžia į jį vis
ką, atrodo, kas po ranka pa
kliūva. Žinoma, toks Įspūdis su
sidaro tik iš šalies žiūrint. Ta
čiau jis meta katilan tik tuos pro
duktus, kuriuos tą dieną gauna 
iš sandėlio...

Šiandien įduota pomidorų, pu
pelių, ryžių, nustatytas kiekis 
jautienos, margarįno, truputis 
burokėlių ir pora galvų kopūs
tų. Taigi, jis ir pradėjo. įpylė 
į katilą vandens, sumetė pomi
dorus, paskiau —, . 
žius, jautieną, burokėlius, ko
pūstus, pridėjo margarino ir 
apė;o aplinkui, tarytum, ieško
damas ar nėra dar ko nors įdė
ti Į katilą. Įsitikinęs, kaid jau 
viskas, paėmė ilgu kotu me
dini samti ir ėmė maišyti...

Vįrėjb pavaduotojau ir Mir
kos mokinys virėjavimo mene. 
Kropačikas, rūpestingai nulu-- 
pęs svogūną ir, trindama.-, pa-j 
ašarojusias akis, kreipiasi Į še
fą: ; • • ■ ' , ■'

— Ka daryt su svogūnu?...
Kuopos virėjas Mirka, tary

tum truputi pyktelėja:
— Tiek mėnesių mokiniesi, o 

vis dar nežinai-ką daryti su svo
gūnu. Kam reikia dar klausti .1 
perpiauk n keturias''dalis 
katilą.

— Mesti?... :
— Na, aš manau... O kokiam 

gi reikalu: svogūnus išdavė iš 
sandėlio?...

Kropačikas sunkiai atsidūs
ta. Savanoriu jis atėjo į virtu
vę, kad neleistų kariuomenėje 
bereikalingai laiko, o išm ‘ 
amato. Deja, jau kelintas mė-1 
nuo — tas pats ir tas pats: ką 
gavai iš sandėlio, grūsk Į katilą...

— Pas tamstą vis vienodai, — 
taria nepatenkintu tonu Kropa
čikas, — mesk ir mesk Į tą ka
tilą. Ir mesk viską, ka tik iš 
sandėlio gauni...

Virėjas pasižiūri sūriu šyps
niu į Kropačiką, lyg užsigavęs 
dėl-tokios netikėtas kritikas.

— O kodėl tau tai nepatinka? 
Juk proidluktus tik todėl 
da iš sandėlio, kad juos 
tume į katilą.

— Taip, tai taip, — 
sutikti Mirkos mokinys, 
čiau iš tų pačių produktų gali
ma visokiausią sriubą pagamin
ti ir dar kitokių patiekalu su
galvoti. Gi jūs — viską tik į 
sriubą ir į sriubą...

Mirka nusikvatoja: . . _ ,a . .
_ O ką gi tu iš tų produktų mums valgi, kad težudydami' parūpinitną žuvelėms maisto —

liukų, kad nežinai nei kurį jran-. 
kj pirmiau į rankai imti, Po to 
pastato prieš akis blizgančiais j

— Asfaltą... Aš dirbau prie 
plentų statyboj... A ;• '

ir duo
si! mes-

nenori
— Ta-

TAVE ATJOSIU

Kai keleliai dundės, 
Ir žvaigždutės žibės, 
Pas ta Ve aš, mergele, atjosiu; 
Tu atkelk vartelius, 
Tarki žodžius kelis — 
Kad lauki manęs aš žinosiu.

— Malki, aš turiu tau labai 
daug klaushnų,bet negaliu sū- 

Prišiden- 
Spųeavo

sflaikyd nekvatojęs, 
tas Reaganąs taip 
Kremliaus valdovus, 
galiu susivaldyti.

— kaip Įšpucavo?
— Visus išvadino

Ir tai padąrė jų pačių žodžiais. 
Sako, kad nebūtų buvę jokio 
konflikto tarp Sovietų lakūnų ir 
laisvojo pasaulio lakūnę, jpigu 
Rusijos aviacijos vadai nebūtų 
Įsakę nušauti beginklį Pietą Ko- 
.ėjiis keleivinį lėktuvą, jeigu 
Sovietų lakūnas butų pąšiprie-? 
šinęs, tąi ndiutų kilęs joks kon- 

■ Riktas, p dąbar Prakdcs ręUak- 
lorius, nuvykęs Anglijon, pasau

kė, kad Sovietų kariuomenės 
vadovybė padarė klaidą.

Bet įdomiausia, kad po lėktų-1 
vo numušimo, rusai dar bandė 
kaltinti amerikiečius, būk, jie 
tą lėktuvą šnipinėjimui siuntę 
virš Sovietų Sąjungos ten tori-

— Bernužėli brangus, 
Kai ims temti dangus 
Tyliame subatos vakarėly; 
Kai darbeliai dienos 
Jau daugiau nevilios — 
Tavęs lauksiu rūtelių daržely

mejagiais. | torBos’ todėl Sovietu lakūnas jį
ir nušovė.

Melavo Sovietų karo jėgų vįr7 
'dųinkas maraalėš. .Ogsrk'pyAs,- 
melavo Sovietų ToKniųjų Rytų: 
viršininkas gen. Bara kovas, įjiėJ: 

lavo Sachalino salos av'racfjcs.-: 
generolas Markovas. ' i /

Nieko nepasakė tiktai Andro- • 
povas, nes jūs visai pešiklso į/šiųr 
melagių gaują, — baigė TėVaš^

Žirgas lekią žvaliai
Dunda platūs kėliaij
Į aukštoj /dvarą jis -joja;
Per dausas sutemos, \
Aplankyt mylimos —
Jai žodžius vis riša, kartoja

Kaip būrįai milžinų T - 
Iš gadynių senų, ų . /
Jau medžių viršūnėš iškyla; '■ 
Ir sodyba jau Sd/

. Pąšįaptingaį nakčia .
Ją dėhgįa tamsumas ii’ tylą.

Rusiško; komunizmo dievai ne viską žirto
Kaip jau yjsi žinom-rusų ko

munistai numušė Korėjos dr. ^iiįmus, n*±c«u«c ®.«us 
laiivį, su juo kartu palaidojo jū- dėjo nauji sumanymai. į
roj 269 žmones. Kilo pasaulinis Išrinkta nauja valdyba. Buvo; 
uraganas prieš tokį gyvulišką ir* įsiūlyta dar Viėne'rieinš ime- 
barbarišką komunistų elgesį. 
Komunistų vyriausias dievas An 
dropovas kinkų drebulį įgavęs mai. .Pats Mačiukas pasako, kad

kitus .neišmirtame badu... Siun
ti. ginklus, kad- turėtume kuo

tams palikti tą pačią. Prasidėjo 
kalbas. pasiūlymai, atšisakinėji-

klausė pats savęs?
— Kaip tai? Argi pasaulis at

budo iš letarginio miego? . Ar. 
gal jis išprotėjo? O-gal? O gal ?..;

Negalėdamas surasti atsaky
me šaukiasi pagalbon komunis
tini pusdievi (o gal tik puskvai-; 
’j?) Gromyka. Atėjus jam šąu-' 
kia visu gomunistinės didybės- 
persunktų balsu:

— Dtauge Gromykai, pasaky
me man, mes komunistiniai die
vai 65 metų laikotarpyje išau
dėme virš milijono lietuvių, lat
viu, estų, išžudėme baltgudžių, 
20. milijonų ūk'ramRčių, milijo-. 
nt-s rusų, p ir kitų tautų... ir 
niekas, girdi, niekas už tai mū-; 
sų nebarė... Nei tėvas šventas, 
nei kardinolai, vyskupai, nei, 
prezidentai, nei karaliai, nei per-
tukę pilvūzai pirkliai, nei fa- 

■ brikųt valdytojai... Jie siuntė

šęnhtvė jau. jį Spaudžia^ Jis jau 
nemątb ir jjegmli'.. ka ųf ącįkia, 
bet dar vienus metus jis pasi-

.;T B’ Nauji sumanymai . --- ■*. < v---
• E.. >Iikužiūlė pišiūlė SLA 
o-tai apskričiai paimli stąlą: Po- 

' yliui Dargių! ruošiamame ban
kete. ALTąs. putąrė lapkričio

■ tnėnesį surtiošū Pąnke.iĮ jr pa
gerbti SLA pirnuBinką Dąi-gį. 
kitus žudyti Siuntė išradimus... 
Laimino mūsų žygius... Bųčia-. 
voš) sii pimpis, valgė kavijąrą,

■ gėrė yodką. Ątvažiųc.’.a.vo pate
pimo, kad galėtų būti prezioen- 
lįris...; ttą daug bekalbėti,' visi 
mus globojo, mums lenkėsi, ne- 
še mus per kraujo jūras — hū-

: žudytų krauju pripildytas... ir 
Va. staiga, kaip mes nei vienas 
netikėjom, už tą orlaiviūką ir už

. ♦.Nekalbėk apie, visa tai,-ką 
matai; netikėk viskaip' ką girdi; į 
neteisk nieko pagal pirmą jspū- j 
dį — jei nori ilgai ir ramiai ' 9 
gyventi.

' * I
• Senyvam Amerikos lietu-į 

vių laikraštyje užtikau tokį gar-! 
sinimą. “Bus gražūs parengimas,;1

be svaiginančių gėrimų”,..
Jeigu dabar tilptų toks gar- 

f sūrimas, tai į rengiamą Vaka-' 
j rųšką vargiai ar ateitų bent .yie.- 

na žmogysta.
‘ . r-

,® Koalicija tai menąs kaktų-1 
su glostyti savo partnerį. \-

. - ♦ Atsargus žmogus ir į spin-' 
los duris pasibeldžia prieš jas 
atidarydamas. r

♦ Kiekvieno žmogaus gyve
nime pasireiškia du tikslai: at
riekti to, ko mes trokštame, o 
paskiau džiaugtis tuomi.

Tiktai patys protingieji su
geba tinkamai įvertinti tą, ką 
lie atsiekia.

ė Darbštusis patampa preky
bininku, tinginys — valdininku.

• Pinigais slegiami vargšai, 
talentais — profesijos kolegos.
» Kai kurie ameiikiečiai ne

gali suprasti ar Limburger sū
ris via exportuojamas ar depor-v 
tuoj amas iš Šveicarijos.

. -Ką ^mergužė sakys,- ; 1
Ar jo laukia dar vis?

...,"Gal .užmiršo ką. pirma žadėjo ?
•- Abejonė tyliai, 
' Kaip naktužė giliai.^' 
‘ Jo sirdj staiga palytėjo- į

Įr prie sodą tvoros,' 
v Tarp medelių poros, 
į Putojantį žirgą pą^o.

• -Dairos, žengia -spircTttaĘ 
: Prie. darželio arčiau t— •

• Bet darželyje jos nesutiko.

Žvalgos jis_ neramUs
Į .gonkeles,. namusį
Nematyt nei’žmogaus, nei šešėliu j

• Bet štai arti visai A
. Girdi balsą jisai :

“Tavęs laūkiti' iš pat vakarėlio J

nukilo prieš mus visas pasaulis. į
Sakyk Gromyka, sakyk kraujo 
puotų drauge, kodėl taip įvy
ko?... Gromyka šaltai pagalve, i tas žmogus tave apvogė. Ar ga- 
jęs šitaip atsakė: * d pažinti tarpe suimtų dalykų

— šviesiausias, išmintingiau- nuosavybę?

TURI įRODYMŲ
Taigi tamsta tvirtini, jog

Nenorėjau pati,’ .
Kad matytų kiti-h u
Kaip Taukiau aš' savo bernelio ;
Daug kalbelių 'piktų,
Meilė mūs sutiktų
Nuo pirmojo niūs vakarėlio.

ko?...
tęs šitaip atsakė: * Ii pažinti tarpe suimtų dalykų

OxrKT’* W®l* '

sias saulių saule, būsimo pasaur
lio valdove taip įvykc tddėl, kari į naU norinę,_kurios kampelyje 
tuo orlaiviuku skrido per daug 
joškių... per daug joškių...

— O kiek jų ten skrido, — rūs
čiai paklausė Andropovą-.

— Naktis buvo... Negalėjau
suskaityti, mano raudonasis po- 
ie. — nedrąsiai atsiliepė Gromy- 
ka... '

— O koks velnias liepė šauti 
naktį. Reikėjo šauti dieną, — 
riaumojo Andropovas.

— 65 metų praktika, tai da
ryti įtaigojo. Kai šauni naktį
—niekas nemato, nei kiek, nei ką I
nušauni... j

— Taigi, o dabar ir pamatė — 
toliau riaumojo Ąndrc>povas

buvo raidė “R".
— &?t to dar neužtenka. Aš 

irgi turiu nosinę kišenruje su 
raide “R”. |

— VUai galimas daiktas, nes 
3 manęs buvo anksčiai pavog- .

O tėveliai, antai, 
Mane perša rimtai, 
Kitam, ko mylėt negalėėipu; 
Jeigu tau aš tiksiu, 
Tikini tavo liksiu, 
Norš j svietą keliauti Turėčiau”.

♦ t »
suv^Lrmds vedybos
Senmergė: “Ar jūs nemanpįe, 

kad 55 melų vyrui per vėlū 
ėpsivrsti?*’

Viengungis: “Visai ne. Jei 
Į apavėsiu su tinkama mergma, 

lai jausiuos jog apsimokėjo huk- 
t| O jei bfes netinkama, tai h 

laiko užttks , , į 
į. • • * f

TAI AfrlOUS!
Tamsia duktė, tai tikrąs 

švelniai numykė Qromyka... £ia aniolas.
joškė ten joskė..' ir kaip tu jubs — Ka* iš to. jei galva velnių 
suvaldvsi.. P. apkėsta.

kavijarn ir vodktM.. kai gerai* 
nugerritn.. kitaip iš šitos velnią-Į 
vos mes sausi Reįšsikrapstysim,—

Naktis tyli, rami,
Kits kitam reikšdami 
ttknį žodžių n’ėbfejgjRTDą aify;
PĄ fiaHrelio i
Tarį) naktužės tapisoę- 
Jis žada jai širdį ir meilę.

Eapar

t
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iųvo& proletąrų gyvenimo, bet jie stengėsi pagę<įą|Ė tįk- 
teį savų gyvenimą. Lietuva jiems. bų.v<?, Ąsųeri^i. Jię %įe- 
įąd nebuvo galvoję, kad betuviąį taip gražinį g^-xe^tų, 
įąip rusąi savo, akimis matė Lietuvoje. Jię. pjesė specia- 
3ų lęidimų, kąd galėtų išvykti į lieiūYŠškuą kąšmųs ir 
pamatyti, kaip lietuviai gyvena.

Sovietų kariuomenės vadovybė Lietuvon pasiųstus 
karius laikė kareivinėse. Juos išsiųsdavo eiti sargybos, 
bet kai sargyba būdavo atlikta, tai vėl siųsdavo į karei
vines. Rusams okupavus Lietuvą, didžiausi proletarai 
buvo Lietuvon atvaryti Sovietų kariai.

Chicagoje vykusiose konferencijose dalyvavo susi
pratę lietuviai. Jiems buvo aišku, ko siekia jų organiza
cijos, jie žinojo, kad. pagrindinis žmogaus noras yra būti 
laisvu, kad niekas negalėtu jam primesti savo valios, ne
leistų mokytis ir uždraustu savo gyvenimą taip tvarkytį, 
kąjp jam atrodo geriausia. Jie žino, kad be spaudos, 
žodžio" ir sąžinės, laisvės negali būti jokios tvarkos.

Svarbiausią! jie matė, kaip amęrikįečiai savo gyve
nimą tvarkė. Jie pažino Amerikos papročius, veikiančius 
įstatymus- ir- tvarką. Jie pramoko amatų ir vertėsi jais. 

'Jie nedaug uždirbdavo, bet ką uždirbdavo, tai tuo galė
davo apsirengti, apsiauti ir laikraščiu pasiskaityti. Nie
kas atvažiavusiems lietuviams čia- nedraudė laikraščius 

; skąityt.i: Jie skaitė tokius, kokie, jiems labiausiai; patiko. 
■ f Y Amerikoje- nesinįoko tiktai tie,, kurie, nenori moky- 
■tisy kurių niekas nestuktelia pirmam, pastūmėjamai. Bet 
’k^s, pa'štūmtas’ar pats ‘įsismaginęs riedėti, rieda tolyn, 
:tąs. įsitrąųkįa į vi$uomęnipį darbą įr sukurią orgąnįza-

skridęs atstovai.
Ąpię pusę trijų, SLA apskri

ties pirmininkas Kazys Mačiu
kas pradėjo susirinkimą. Pii- 
miausia padėkojo atvykuą^ų^s, j sekretorę paskąjlyti praeito su-
0, vėliau jią paprašė susilipki siiiųkiiuo protakoj- Jią buvo 
skųs pąge^bii praeitais uitais pK «u, ą$ be pataisų.

Praeitą rugsėjo SfcA, UĄtūįft

gi iži ai pravedė visą SLA 
atstovų konferenciją.

Villąęlis, iždiųmlos 
žąs ir apskrities sekretorė l^ris- 
t aą Austin.

Maciukas pirmiausia paprašė

Praeitą šošta^iąnj jį sulakė no ąųnaų® kuopa, kuri baigiama 
50 metų, nekeisderaa laiko. 
Kiekvieno sekruadięnio rylą Po- 
Xilfti Dargis ir jo žmona Gert
rūda prųuešą gyvęntojąjnš svąr-

suorgaBizeote, pareiškė dr.

Jis papasakojo, kaip jam eina 
gydytojo. kvotėjo darbas, kaip 

naujai priima-

ųuęlų sukaklmą ąi*-
dąrytąs įvairių Uetųvį^ oę^ą- 
nizadjų komdcląs Poy^įi. įfej-. 
s^ui įę G, DąjĮ-gįenęį pą^eibLi. 
Bel Eitisburgkux Dien^ kuris 
Dargį gerai pažino, visus uus'e- Chicago, o tuo tarpu važiuosime
oiĄęi. šeštadienio ryte buvo ąp- į ateinančių taetų ekskursiją.

; jiejįipse buvo parašyta apie mū
są pjrnęiininką Povilą Dargj. 
Ūęs Žano m e, kad už poros metų

1ŠLĄ 1WJ metų seimas įvyks

neprlkįausemame gyvenime ir 
' rusų vęrgijoj.
į Tokio dalyko dar nebuvo 

rųiestų istorijoj., kad viena dię- 
‘ ną būtų paskelbta kaip skirtą 
jvre^am ąs^eiųųi pagerbti. Tai

L- O " • ••• >

Didžiausi Pitts
burgh© dienraščiai parašė po 
visą puslapį apie Povilą Dąrgį

- Trumpą pranešimą padarė, pir-
. nrifiįmkąs Kazys Mačiukas, vicę-
: pUmln.mkas Petras Vilkelis ir
: iždjnink.ąs Petras B-riižas. Papa- Į padaryta mūsų Susivienijimo 
<sąk<?jęs, kur ir kąjp laikomi ąp- pirminiųkųL
• skritięsL pinįgąi, pranešė susi- 
.ęinkųčMms, kąj apskritis turi

- , , ■■■ . ... ......

Lietuviai nebendradarbiauja 
su Maskvos agentais

Šiomis dienomis Chicagoje įvyko dvi svarbios kon
ferencijoj. Lietuvių Tautiniuose Namuose vyko Reorga
nizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų konferen
cija ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 6-osi'os Apskri
ties atstovų konfęrenciją. Pirmojoj dalyvavo (H atstovai, 
o. antrojoj. 22 atstovai

> į ;KQnfęrenc-ijų: dalyvių įkaičiu??, į paly-giidua; nedidelis., 
turint galvoję, kad/abieju'^rgahWajif skaičius, 
yra tūkstantinis. K&į> Reorgahfe'uotbjr,' taip ir SLA turi 
tūkstančius narių. Jų tarpe yra visaip galvojančių ir 
visaip tikinčių žrhdhių, bet jie nenori nieko bendro turė|i ’cįją. dvieju konferencijų atstovai.žino. kįo. jie. siekia, 
su okupantų. Jie pažįstą Sovietų Sąjungos, korųųnistu^ ■ •
Jie yra gerai, iųformųoti. apie tai, ką komunistai darę 
pavergtoje Lietuvoje. Jiems aišku, kad rusams nerūki 
geresnė santvarka, jie nekreipia dėmesio. į pagrindines; 
žmogaus teises ir jie nesistengia imtis jokių žingsnių, ka$ 
Lietuvos gyventojai galėtų geriau, gyventi, negu jįe 
gyvena.

x-x-S*

jr.

Lipinė ss pitlsburglu) miesto ta
rybos pranešimas, kai tas šešta- Į. 
dienia męslo tarybos pąskelb-1 
tas Paul P. Dargių diena už jo■

. Kazys Mačiukas, SLA 6-osios ^4,^ valandos tikslių žinių tie-' 
■ apskrities; pipmiuinkas, labai kyuųą, apįę Lietuvą ir lietuvius, ■

Kristina Austin, SLA 6-osios 
apskrities sekretorė

Sekretorė Kristina jy j? žmoną. Susivfenijrmo pir- S 
• Austin, papasakojo apię vąldy- ‘mininkas nęša garbę visiems he-įf 
s bos vestą darbą ir pasiruošimus tuviams.

, Gentrąs vįsą laiką kelią aikš
tėn, kąd pas mus. perą jąųmm.o.

• Koks atairanda. tai vėjąįą nuei- 
į ąą... Noriu jums pąsakyti, kad 
baigiama organizuoti hetuvi.ško

. jaummo, kuopa Ją sudaro jaų*< va laiku, tai buvo gyviausia ir 
ųį mU^ikaIitai.. Kai sugros, tai'' judriausia kuopa, čia turėjo

■ ne tik seniai šoks, bet ir jauni- būti josios pirmininkė čižaus- 
•mas. šoks, Turėkite viltį ir kant-i kieųė, bet ji turi dalyvauti ves-
■ rybės. Mes buvome tų. jaunuoliu Ijavėse ir negalėją Susirinkimą 
. veštavėse, tai matėm, k-as. tęnjai^kfe'įįdios pranešimą papil-

-SLA. seimui, kuris įvyks. Chjca- 
goje.

Edy. šuįaįtis. pasiūlė priimti 
valdybos pran^imą, o. Jonas 
Jękūbonįs pritarė^, Valdybos pra
nešimas. buvo, vienbalsiai pri
imtas.

priėmus valdybos pranęši- 
•mus, ©rmininkas iįįa^ėjo se
kantį darbpivajrkėsi punktą, jis 
pą^ra-šę pranešti., apię kųppų 
vei-klį. y

■. i Pęteas VilkęliY ■ SLA apskri- 
J ties-■ vĮčępįrmė pąpasakbjo apie 
•Ž3lMos kuopos veiklą. Jis pri-r 
i tumė, kad; kuopa, turi 90 narių.
■ Mačiukas papildė Vilkelio pra-
• nešimą, pridėdamas-, kad kuopa 
priėmė 3 naujus narius — vieną

• suaugusį-iri dii vaikus.
E£fie Mikužiūtė pranešė .apie

■ 3-13 kuopos narių d-arbus. Ji ne- \ 
s pasakė kiek, bet pastebėjo, kad <
■ kuopa gavo kelis naujus narius. į 
1 Ji pate, be kuopos, dirba Čhica- .
■ gos Lietuvių Taryboje. Ji yra
• ALTo atstovė Pavergtų Tautų
■ komitete, dalyvauja jų posė- 
'tižiuose ir susirinkimuose.-

į • 1 • . . • •.

; G3t~čie>s SLA. kuopos prąęšimą 
"padarė-Martynas GudeŪę. Savo 
f laiku; kuopa buvo gausi, bet da- 

,. . , . - . _. . .. ■ . ji 'bar k-uppos nariai senstą, keli
ne lietuvių, bet rusų primesti. Jie nęri paLąJ^i jysiųs sųsįįnkmrųs. Sek-

. rę toy i pi payykp, įtraukti į kuo- 
;pą keli$ yajkus.

Jų niekam nęreikia stumtelėti. Dr. PKoplys, labai geras . 
psichologas ir drąsus visuomenės veikėjas, pasakė, kad 

i kiekvienas privalo riedėti. Jeigu kas atsisakys riedėti ar 
pradės be pagrindo stovėti, tai jis paims botagą. Bet visi 
'žino, kad dr. Plioplys nįekad. bofągo Į randas neims. Jo 
žodis ir patarimas yra svarb.esjiįs pegu. bpįągąs,. Bptagą.S; 
gali būti reikątingąs įsism,agijnusionis dįs^.ųsijoęąs ąr be- 

Komunistmė propaganda tvirtina, k-ad jie pagerinu ;rę^ąlingiems gincains Į rėmus įatum< M ne liest j susi- 
., .. . « 4 'rapiąu^us atstovus.

Susirinkusiems labiausiai rūpėjo laisvą, pepjftklaų- 
soma ir demokratinę. Lietuva. $įįų tiksįų jie ueužmirš 
ir kitjems gražiakalbiąms neleis ‘ išstumti, juos iš pasi
rinktu kelio.

Jie žino, kad visi okupuotos Lietuvos valdovai yra

Lietuvos proletaru būklę. Bet jie, skelbdami šią nesąmo
nę, visai nesistengia išajškinti, ar buvo.. Lietuvoje prol^. 
tarų. Lietuvoje buvo bežemių, bet tie bežemiai visai be 
žemės nebuvo, Jįe tupėję, sodybą ?UČWę- kąime, jie tųįr. 
rėjo sklypą lauko, gąįą, į%W gW^i savo, karvęs 
girioje, skynimųosę ię gatejo Į>ą^jšj^autį karvei šieno..

Visiems aišku, kad tai buvo, sunikus dalykas, bet jfe 
nebuvo proletarai. Proletarai nieko neturėjo. Neturėjo, 
savo pastogės, savo sodybos, rytojui duonos.

Beveik visi lietuviai ŠĮ tą turėjo. Jeigu didesnių turįų 
neturėjo, tai jie stengėsi ši tą užsidirbti. Kada kurdaxjo 
šeimą,, tąi p.e tįktąj Yyyąg, ir “pi.ęĮ^o neturintį merginą” 
Šį tą jau turėdavo, o kai susilaukdavo vaikučių, tai tu
rėjo ir pastogę.

Lietuvon atėję rusai kalbėjo apie pagerinimą Lie- tai kovai vesti.

su pavergtaisiais, bet ne su okupanto, stątytiniąis.. Jie 
nesiunčia savo vaikų į Petronio ruošiamai ekskursijas. 

,J.ie pakankamai moka lietuviškai, kad galėtų vaikus pa
tys lietuviškąį išinpkyįk Jie įtikina vaikus, kaip reikia 

> vesti kovą už pavergtos lietuvių tautos. įaiayę., Ją yędė 
• laisvi ir susipratę Amerikos lietuviai, ją ves toliau šios 

dvi organizacijos, nes jos pasirinko, gerą ir teisingą kebą

i ♦J

- Euphrosine Mikužiūtė tris kar- 
: tus kalbėjo SLA 6-os apskrities 
konferencijoj. Ji susižeidė ko- 

’ ją^ ir ranką, bet josios mintys 
aiškios ir praktiškos.

r.

Atvyko dr. Vytautas P. Dar-

Kristina Austin papasakojo 
apie 134rąją Moterų kuopą. Sa-

• dė, kad mažiau, moterų adelną'-į 
'• ąusuįnk imus* 1 nqjaruo-
rštamįydičtesnj 'reiig&iaW.
Z if ;. \ ‘ (

l^ų&ūįe pri®,nėi, kad. da- 
bąę viš&ąg. krąšlę. sunkėja, todėl 

; gali -atsirąsti sųįku.inų ir kuų- 
PQS.ę.; B.ęt žinęjptę, kad tįę sųn- 
kįūjųai palįečįą.’ visus. Oficialus 
prąjįešimąs sąko, kąd praeitais 
tartąja SjLĄ gąvo, Vi-nąujų na- 

! rią, o kiti dd ĮięlĄYiški Susi vie
nijimai gavo tik 15. narių, 

. Kazys Mąčįuk.ąs, baigdamas 
•kvotos pfąėšČĄą, pastebėjo, 
kad nereikia nusiminti dėl 

, 134-os Moterų kuopos. Jeigu su- 
.sįtęųka kiekvieną mėnesį, su- 
Tęnkąmokesčius. ię kartais sų- 

. ruošia didesnį renginį tai jau 
i S^i-

Jonui Jokūboniui pasiūlius ir 
: Kavaliauskui pritems, nutarta 
kuopų pranešimus priimti ir pa
tvirtinti su pagyrimu.Gudelis priminė kelis- dalykus, gis, naujai išrinktas SLA gydy- •’

toju kvotėju. Jis atėjo truputį 1 Trumpus pranešimus dar- pa- 
pavėluotai, bet pirmininkas, pa-j darė apskrities koaferencįjoje 
reiškęs, kad eina kuopų prane- buvę Pildomosios Tarybos na- 

nima Povilo Dangio, SLA prezi- ’ Šimai, davė jaių, žodį.
denio, vadovaujama lietuviška

.ęądjjo vąl&Dęte-

kurįę vyksta, SLA. gyvenime ir 
visiems reikėtų žinoti. Praeitą 
šįęštajdįenį Pitlstyi^ghe buvo mi

riąi — Mikužiūtė, tk. Dargis ir
— Ta jaunimo kuopą, apie į Kristina Austin, o vėliau, prasi- 

kurią Gudelis užsiminę, tai iuą-' (Nukelta į 5 psl?

Man gerokąį nųdįęgę per širdį bet ^o, nepą-. 
rodžiau. Kokie čia turtai^ $ąkaų,( 
lus, tarnavau i-nžinieriųsa, ūždrrįąųy be dar 
palikimo gavau, tąį įę viskas. Jį nieko, j tai ne
atsakė. tik žvąįgęsi į naują, kvę$į%ųįti 
bilį, ir gėrėjosi. '''

Nuvykome i patį brangiausią restoraną. Gro
jo muzika, tarnai nešė valgius y gęriųju^., AfeVX' 
tės veide švietė džiaugsmo liepsnos iy jos. Šįrdyj.e 
degė vilčių laužas. Mes kalbėjomės apie šį bei tą.

— Ar jūs turite daug giBinaįų Ąjąęrr^ęje? 
— ji paklausė.

— Turiu gan nemažai draugų, bet giminės 
visi liko Lietuvoje. Pažįstu kunigą Petrą Giedrą 
ir dar kai ką iš Lietuves.

— Petrą Giedrą sakote, U kur jpH dabar yra ?
— Amerikoj Ar jus jji pažį&tątę^ 1
— Pavardė man žinoma, tik nežinau, ar tas 

pats asmuo. Ar iš Lietuves gerai jį pažįstate? — 
ji dar paklausė.

— Taip, sakau, jis buvo mano moksladraugis. 
Giedra buvo paprastas bemhikas, bet labai gerai 
mokėsi, šokinėjo per klases, o paskui išėįo į ku
nigu? gerokai pavėlavęs. ■ Ay

— Ką ii atsakė. ji pažtęę, saaB*? -rt pa
klausė Giedra

— Ji pąįąj.ę: “QĄ tftį bus tąs pats”,. l?ęt dau
giau nieko ji nespėjo pasakyti. Per garsiakalbį

panyįnėjo. pui&i^jį mano Kadiliaką ir pranešė, kad 
:šviesos ųęų?gęsiųtos. Atsiprašiau, atsikėliau ir

Iriesų užgesinti. Ten manęs laukė detek- 
tyyąį. Jie staiga čiupo mane, pasakė, kad esu arės1 

itūotąs ir tuojau nugabeno mane Į policijos stotį, 
R£^įpy4flūD|i mano protestų bei reikalavimų, kad.

atsisveikinti su Maryte ir restorano 
sąsįąftą ąpwKėti.

Taigi, aš mokėjau pavogti, bet nesugebėjau, 
paslėpti. Aš ėmiau pavogtus pinigus stambiomis 

i sumomis svaidyti, iš to mane tuojau ir susekę. 
;Radę daugybę pinigų, paslėptų mano rūbuose. 
Paskui buvo teismai, tardymas. Per dvidešimt 
ęjie^ų daugiau laisvės nebemačiau, daug iškentė- 
įąi^ Ypač mane kankino, kad aš netekau Marytės, 
ir dar palikau ją restorane vieną su neapmokėtą 
sąskaita. Ji, be abejo, palaikė mane apgavikų, 
ąieiąšų. Aš žinojau, kad niekuomet daugiau jofc 
nebesutiksių 0 jei ir sutikčiau, ji bijotų manęs* 
kaip plėšiką

ŠUFgaiia paskendo skaudžiuose ątsimiąiųvuęH 
se. Jis nutiki ir užsimerkė, o jo krutinę sunkiai 
gaudė orą.

— Nenusimink, Juozai. Padaręį klaidą, api
plėšei, bet dabar viskas jau baigta. Tegul užgyja 
žaizdos. Nesigailėk Marytės, nes juk nežinai, ąr 
būtum buvęs su ja laimingas, ir jįęą nebūtumei 

‘banko plėšęs, nebūtumiei jos sutikęs. $ie du daly
kai buvo vienas su kitu susiję, neišyęųgiama buvo 
ir bausmė už nusikaltimą.

— Neišvengiama, sakai? — jis vėl atsimer

kė. — O kodėl Smartis? Juk jis plėšė drauge su 
manimi, jis buvo tas mano plėšimo draugas. Ko- 

•dėl jis ištrūko nuo bausmės?
— Spiartis, sakai, buvo tavo ųųsikaltimo 

draugas.?
— Taip, taip, jis! Mes su juo įšpįėšęnję banką 

Kaįifęrnįjoįe, jįs ųuąę.vę banko direktorių, o man 
tik vienam teko atsakyti hr bausmę iškentėti.

—r Jei tįą^ t^į išeiną,, kąd bausmė neaplenkę 
'įę įo;; dabą]) ią įą

— Jis nebūtų atsiėmęs, jei ne aš. Ąs jį nu- 
bauctžiąų, aš. — Sųrgafta, kiek- įsikarščiavęs, pri
trukę kvąpę, ■=—. Taip išėjo, taip kvailai išėjo. Ąš 
nenorėjau jo bausti, aš jo niekuomet neišdaviau, 
jis buvo mano draugas, kiekvienas gaiš manimi 
pasitikėtų bet aš ęerdaug pinigu iš jo paręįkąįą- 
vau. dešimt tūkstančių doterių Jm man ąęgajėjo 
tįek gwi$au ji įduosiąs, jei
jis mano reikalavimo nepatenkins, jam pasiliko 
tšk viena išeitis -r- mane nušauti.

— Šiai kaip ftąbar aišku, jis peršovė tave, 
paskui Smithą, kuris gal matė ir galėją Vūti liu- 
dytęją$, ę, k$l W viskas jau paaiškęjo 
k išsukti ąebegąkoįoa, -pęr|ovė pats save, štai 
kote *atąs! .

— Taip, tai ratas, Įįuris dažnai ąukasi ne 
taip, kaip RUn£’paieido k? kalė
jimo, atsiduria^ <^®ame sunkume: ’ Į>aybo ne
galiu gauti, neš esu senas ir dar khlejįme tiek 
metų praleidęs; be to, niekę ir dirbti tesugebu. 
Atsiminiau tave, kaip seną draugą dar iš Pel

kinės progimnazijos laikų, paskui Kamuoliuose, 
kai valsčiuje sekretoriavau, o jūs buvote agrono
mu. Ar atsimenate tuos laikus?

— Kur neatsiminsi, juk ten mano šeimos tra
gedija įvyko.

— Įvyko, taigi, įvykę. Oi, kaip skauda, kvapą 
traukią. — Sųrgaila vėl nutilo, bet netrukus vėl 
atsipeikėjo: — Atsiminiau, jus. Dar Lietuvoje gir- 
dėjąu, kąd į sęmįąąidjįą įėjote, pankui girdėjau 
apįe j.ųą Yękįetįjęje ir ląikrąšty suradau jūsų ad
resą čia Amerikoje. Nutariąą vąžiųęfci pas jąs, 
išdėstyti savo sunkumus ir prašyti pagalbos. Tai
gi aną vakarą atvadavau. Pamačiau, kad jūs 
»«sąte tąriiągąs,. kąįp vargingai
gyvenate, pats valgyti taisotės, net šeimininkės 
neturite. Be te, jūs manęs nebeątpažinote, ir jūsų 
išvaizda buvo, gerokai pąkftu^ nuo tę, ląrko, kai 
paskutinį kartą matėmės. Prisiminiau nelaimin
gą jūsų praeitį, šeimos tragediją ir gan keist?i 
nųęHėįiąĮ gyvėWą. M M pasįdąrė gėda 
prašyti jūsų pagalbos, aš ir pabėgąų tą vakarą. 
Sekapčią dieną cutikau Smartį, gimė na ii ji planai 
ir štai kaip viskas nuėjo. Bet mąp nieko jau. nebe
reikės, — jo bąlsas vėl užtroško.

i (tte date*ol
-.4^, r \■MjlA***’**

PATS K»TVS PAPĄętNIĮ {
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkiti 
nrieUal Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
NmJm&ob, 1739 S. Halsted St, Chicago, H 60608

DK. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMtcb«*ter Cemmunity klinikai 
Medicinos direktoriui

1U4 S. Manheim RsL, Weetchesier, UL 
VALANDOS; S—•0 darbo dienomū

T«L: 562-2727 arba 562-272$

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPECIAL YBt: AKIŲ LIGOS

OPTOMET RISTAS

UIS W, 71«t SL TeL 737-5149

ir “contact lemai”,

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PUSL1S IR 

PROSTATOS CHiRURGUA 
M54 WEST Mrd STREET 

Vaassou aatnuL 1—4 popiet.

1983 m. Š. A. Pabaltiečiy 
plaukymo pirmenybės

1983 m. š. Amerikos Pabaltie- 
čių plaukymo pirmenybės įvyks 
1933 m. lapkričio 13 d., sekma
dienį, Garden City High School 
baseine, 6500 Middle-Belt Rd., 
Garden City, Michi, (Detroito 
vakarinis priemiestis). Varžybas 
vykdo LSK Kovas.

Varžybų pradžia — 11:00 vai. 
ryto. Registracija — nuo 10:00 
vai. r.

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų {ir moterų (15 
m. ir vyresni), Jaunių A (15— 
1 m.), Jaunių ir mergaičių B (13 
16 m.), Jaunių ir mergaičių B (13 
C (11—12 m.) ir Jaunių bei mer_ 
gaičių D (10 m. ir jaunesnių).

Programa apima visus stilius, 
šuolių į vandenį nebus. Am
žiaus klasifikacija nustatoma 
pagal dalyvio amžių varžybų I 
dieną.

Dalyvavimas atviras visiems lie 
tuvių, latvių ir estų'plaukikams.

Dalyvių registracija iki š. m. 
lapkričio 5 d.,-pas ŠALFASS-gos 
Plaukymo Komiteto vadovą An
taną Grigarą, šiuo adresu:

Mr. Antanas Gri garas, 314031 
Anita Dr.. Warren, y Ml s48093. j 
Tel. (313) 268-0585. . I

Smulkios informacijos praneš-: 
ta visiems klubams. Klubams ne
priklausą plaukiktai dėl infor
macijų gali kreiptis į bet kurį j 
sporto klubą ar tiesiai į A. Gri- |

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729-8. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

UDEIKIS

Prostatos, inkstų ir Šlapumą
A .-Xi-z'e''/. -- - - n - . j*

< :. ' takų chirurgija.
5U25 CENl'BAL AVĖ.

SL Petersburg, Fla. 33711 
lei. (8132 |21-420f

pavšenfiai plaukikai skatinami 
šiose varžybose skaitlingai daly
vauti.

ŠALFASS-gos Centro}
Valdyba

PiRKRAUSTYMJU
M O y 1N G 

Leidimai — Pilna apdraudę 
ŽEMA KAINA 

Priimam Maarar Chane
. , |r. VISA JUKtelea.
L iEUNAS. TeL 925-WM

— Sudano prezidentas Gafar 
ai Numeiry Įsakė paleisti visus 
kalinius iš kalėjimų su sąlyga, 
kad visi prisilaikytų Įstatymų. 
Prezidentas įsakė vidaus reika
lų ministeriui paskirti kiekvie
nam kaliniui po $35 gyvenimo 
pradžiai.

Mirė Janina Keziniauskaite Kriščiūnienė
Mirė 1983 m. rugsėjo 20 die

ną, sulaukusi 75 metų amžiaus. 
Gyveno Marquette Parke. Gimė 
Jonavoje. Amerikoje išgyveno 
34 metus.

Giliame liūdesyje liko vyrąs 
Jonas, dipl. agronomas ir miš
kininkas, duktė Kriščiūnaitė Pa
dalino, žentas Ronald, keturi sū
nūs — dr. Algirdas, Kęstutis, 
Vytautas ir Povilas, marti Dia
na, šeši anūkai ir kiti giminės 
Amerikoje bei okup. Lietuvoje. 

Sukūrė šeimą su J. Kriščiūnu. 
Janina priklausė' Maiųiiėtte 

Parko Namų Savininkų D-jąi ir 
BALFui. v -

Kūnas buvo pašravotas ■, D. 
Petkaus ‘Marquette koplyčioje.

I Laidotuviųkan~. V. 
įZAkarąuskas sukalbėjo nialdas 
it’Sugiedota “Marija, Marga”, 
Koplyčioje bųvo> dąuc žmoni ų.

I v V-
Atsisveikinimui vadovavo J.

Žebrauskas. Pariiinejo Janinos 
kilmę, išsimokslinimą: baigė 
Mokytojų seminariją ir Dotnu
vos Akademijoj kulinarijos kur- metinę sukaktis, tai tada galės 
sus. Visą laiką -mokytojavo,-bu-

I vo artimame kontakte'su jau- balsiai.priimtas. 
Į nuomene, kuri priklausė patrio- __  .

ryti komisiją 100 jhętų šeiniui 
j svęfkiriimų kdygąi išleisti. Tai 

didelis dąrbės, rejkia iš anksto 
Namų savininkų draugijos pariruęstį. Bet Mačiukas mano, 

vardu atsisveikino valdybos vi- dą-r per anksti. Ateinančiais 
cepirmininkas J. Skeivys.^ metais išrinksime tokią komisi- 

Prieš palydint į bažnyčią, 1 gerai.- Tada-vienas at-
koplyčioje maldas y- sukalbėjo j stovas susirihkusiems priminė, 
kun. V. Mikolaitis. Velionė bu-j įįaįj Mačiukas, apskrities pirmi-

M&oialtis ir p a® k ė pamokslą 
Pd bažnytinių apeigų, rugsėjo 
24 d, buvo palydėta į šv. Kaži- 
miero Lietuvių kapines. Bituali 
peš maldas sukalbėjo kun. V. 
Mįkoįaitis.

Pq laidojimo apeigų, šeima 
pakvietė laidotuvių dalyvius 
pietums į restoraną, 106-ta 
Harlem gtv., Chicagoje.

Janina, ‘ tebūna tau lengva 
žemelė svetingoje, šalyje!

ir

ši

ŠLA 6 $105 APSKRITIES,..
Atkelta iš 4 pri.

Klausima^'huvę aptartas. ir nu
tartą jšLĄ stalą paimti. Tuojau 
prisirašė keti ’nariai.

Gudelis' -pridėj-o dar vieną

tų 1 SLA®ĮO6 metų sukak tis bus 
suruošta' Chicagoje. Jis patarė 
naujai perrinktai vaidybai pasi
ruošti vaidyti apskritį ne vieną, 
bet du metus. _Q kai praeis šimi-

tinėms organizacijoms. Vienu 
tarpu buvo vieno, šaulių padali
nio vadė. -

atsistatycfihti, Pasiūlymas 
tf -- - i

Petras -Vilkelis "pasiūlė

vien-

suda-

dįdęiįs darbas, rejkia iš anksto

cepirmininkas J. Skeivys.

vo iškilmingai palydėta į Šv. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią Marquette Parke.

Šv. Mišias atnašavo kun, V.

ninkaš, švenčia 60 mėtų vedy- 
' bdiiio gyvenimo sukaktį. Viskas 
buvo priimta, o dr. Dargis pa-

it frairiy afatvmy.

ANTANAS VILIMAI 
Tek 374-1U2 arba Ž7M9M

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šešudienlaif hr »ekiaxli«ni*ii 
nuo &3Q ikį val ryto. 
Stotie WOPA - 14SE AM 

trtSukDvoicraai ii nOay 
Marquette Parka.

Vedafa — Aldona D«u*w 
Tstots 77S-I54S

7LS9 S«. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL

• TO TRUST IN YOUR FALLOW MAN « A 
NOBLE VIRTUt*" £*C£PT 
MJVING. NEYM TAKF ANOTHER 
ORiyCRS ACTIONS FOR GRANTI0.

. SOONFR OR LATER ME ' 
MAY DO THE.
UNEXPiCTSD/

“Lietuvos Aidai’
KAIS SRAZDtlONYTt

Padienio 8JO vai rakaro- 
VhM iaidoa S WCEV ctotiaa,

St Petersburg, Fla, 1X30 vai. p-p.
Ii WTIS atutieA U10 AM baasa.

UU W. 71st Street

Chicago, HHn<m 60621 
Talef. 778-6*74

THE OODS ARE 
VliK ASAINSTTHB

IRATE ORIVU
WHO TOES TO 
MUMWA4GKT 5VCM OW TH5

me AT MIT I

IN AN AUTO ACCIOENTlf 
•Accowm TO THE 

mSTITUTĖ FOR SAFE!
^LIVING, AUbRKAN MUTUAL

■ĄLIABILITY INSURANCE COMPANY T 
TENO TO RESTRAIN THE BOOY^^- 
FROM BLOWS AGAINST ///n 
PARTS OF THE CAR, LEjStN 
THE DANGER OF BEING 
THROW OUT OF THE CAR. 
ANO INCREASE SURVIVAL 
CHANCES. y7±z

tarė visiems sudainuoti Ilgiau
sių metų. Taip buvo padarytą. 
Mačiukui sudainuota ir sušuk
ta Valio!

Gudelis priminė, kad Valio 
nėra vienam Kaziui Maciukui, 
bet ir jo žmonai Pranei, kuri čia 
pat susirinkime dalyvauja. Pa
sveikinta ir Mačiukienė,-60 mė
tų išgyvenusi su K. Mačiuku. 
Jis pakvietė susirinkimo daly
vius neišsiskirstyti, bet užgerti

Mačiukienė ilgus metus pa
ruošdavo SLA apskrities už-, 
kandas, bet šį . kartą kopūstus 
virė ir dešras su prieskoniais 
paruošė Danutė Kurauskienė.

Susirinkusieji ilgai užkan
džiavo ir tarėsi įvairiais SLA rei
kalais, o Petras Bružą susirin
kusius dar apdalino “Sparnais”, 
kitokiais rašiniais ir paspaudė 
išeinantiems ranka. i

-

Reporteris j

t Texas valstijoje pnskaite
ma 190,000 ūkių.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

SCM£ CHICAGO MOTOR CW® T7T3 OH

tXmsSMW MMHG

yOLFLL Hum iwto IF
a woo®* rrOP

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR EIMIAŪSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONPHIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

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

Tęlef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS”
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

./VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue a

Cicero, UL 60650
TeL: 652-5245

fRLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

■ Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
.. LACKAWICZ

' a jp Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tek RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

/ Telefonas — 652-1003
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LIBERALIZMO VĖJAI
* Kai jėzuitas kun. A. Kezys 
“Drauge” prirašė teologinių nuo
krypi}, tai prel. L. Tulaba, kri
tikuodamas kun. Kezio nuokry- 
pas, jas pavadino “herezijomis”, 
c kada dėl tokio, sakytume, tam
siųjų amžių pelėsiais atsiduodan-

■ člo, prelato tono atsiliepė “Drau
go” skaitytojas A. Dundzila, tada 
“Naujienose” (IX.21) A. Svito
ms prelato toną pateisino, nes 
jis buvęs pavartotas prieš sklei
džiamus “religijoje liberalizmo

, Jei ‘‘Draugas’’ leido savo skai
tytojui pasisakyti ' dėl prelato 
“tono” tai aš, kaip “Naujienų” 
skaitytojas, drįstu pridėti žodį ki
tą dėl kanauninko “liberalizmo 
vėjų”.

Pirmiausia, noriu pažymėti, 
kad visiškai sutinku su jo teigi
mu, kad bolševikų suktų filmų 
rodymo sutrukdymas, kurį Dun- 
Qzila priminė, yra visai skirtin
gas dalykas ir todėl prie šios te
mos nemaišytinas. Betgi Dun- 
jdzilos užuomina apie Galilėjaus 
pasmerkimą yra labai vaizdi “he- 
tezijos” iliustracija. Čia aš ir 
;vėl sutinku su gerb. Svilonio 
ąiškinimu, kad “anų laikų teo-

togai pri žengė turimą g; 
spręsti ir grynu gamtos mokslo 
naujenybes”.

Atrodo, kad per daug nenu
krypsiu nuo temos pridėdamas 
prielaidą, kad kun. Kezys savo 
“herezijas” reiškė, jausdamas, 
kad tie, gerb. Svilonio tarimu, 
“liberalizmo vėjai” yra pradėję 
blaškyti Bažnyčios smilkalus, o ] 
sukeltas skersvėjis pradeda vė
dinti amžiais susitvenkusius pe
lėsius.

Kai “Draugas” Dundzilai leido 
nurodyti Galilėjaus pasmerkimo 
pavyzdį, tai, manau, “Naujie
nos” man irgi leis nurodyti kitą 
pavyzdį, vaizduojantį kaip teo
logai, spręsdami grynai teologi
nius reikalus, peržengė žmogiš
kumo ribą. Būtent: jie sudegi
no ant laužo herezija apkaltin
tą kunigą — Pragos universite
to profesorių Joną Husą, palik
dami kurčiais neišgirdę jo mal
dos žodžių:

“Ieškok tiesos, klausykis tie
sos, mokyk tiesos, mylėk tiesą, 
vadovatikis tiesa ir gink tiesą iki 
mirties”. •• ■»

kitų knygų kiekvienų metų pa
baigę je, kada valstiečiams leng- 

;alią, ėmė viau sukrepštyti vieną kitą ka-
peiką, Zavadskiui atrodė nepa
geidautinas, tu ėl jis spausdini
mą ir vilkino. Ivinskiui kalen
doriai keletą metu davė ne pel
ną, o nuostolius. Tačiau jie po
pu tarėjo, jų tiražas didėjo. Ma
tydamas iš to būsiant pelną, Za
vadskis apsiėmė kalendorius lei
sti save lėšomis ir Ivinskiui at
lyginti už darbą. Vis dėlto lei
dėjas autoriui mokėjo ne pini
gais, o jo paties kalendoriais.

Visus kalendorius valstiečiai 
išplikdavo. Leidėjas didino jų 
tiražą ir 1859 m. sutiko mokėti 
Ivinskiui pinigais. Reikalai ėjo 
geryn, di.Jėjo kalendoriaus pus
lapių skaičius, tekstas buvo pa
renkamas įvairesnis ir įdomes
nis. Greta rašinių ūkio ir svei
katos klausimais, buvo dedami 
grožinės literatūros ir tautosa
kos kūriniai. Kalendorių su
žlugdė spaudos uždraudimas.Laiškas Naujienoms

rife

n«-n -1. 2wni — PartbvImM 
RIAL KSTATI FOR SALK tlAL IFTATI eot MX*

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW 
IR urmais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJTMAIR.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS >
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento ’

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

MtV.II

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» N0TARIATA3 • VERT1MAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA: ' 

J. BACEVIČIUS — BELL REALUS 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

A. Bliūdakis, 
“Naujienų” skaitytojas

Pirmasis lietuviškas kalendorius
kišką pavyzdį, “Kalendarz Gos- 
podarski”, ir 2) buvo Rietave 
agronomijos mokytojas, kuriam 
rūpėjo plačiausiai paskleisti tos 
mokyklos mokslą. Pirmam ka
lendoriui išleisti jis pasiskolino 
pinigu iš Rietavo dvaro savinin
ko Ireniejaus Oginskio. Ivinskis

j Lietuvos istorikas J. Jurginis 
savo knygoje “Istorija ir Poe
zija” sako, kald) pirmasis lietuvių 
kalba kalendorius pasirodė 1846 
metais, taigi apie 125 metai atgal. 
Jį išleido Laurynas Ivinskis, 
jjuvęs tada Rietavo agronomijos 
tnokytojas.

Ivinskio Kalendorius, kuris' leido kalendorius susitaręs dėl 
ųnokė kaimiečius kaip ūkinin
kauti ir kaip elgtis, ėjo nuo 1846 
iki 1864 metų. Kai kuriais me
tais kalendorius buvo spausdi
namas ..net .8 tūkstančių egzem
pliorių tiražu. Anais laikais tai 
buvo labai daug. Ivinskio ka
lendoriai nusipelnė pirmojo 
lietuviško metraščio, atstojusio 
visuomenės ir literatūros žur
nalą, vardą. Todėl ir verta juos 
prisiminti.

Mintis leisti lietuvių kalba ka. 
■iendorius Ivinskiui kilo del dvie _ 
' jų priežasčių: 1) jis turėjo len- gų pardavinėti. Lietuvių kalba

Paulina Yelich, iš Los Ange
les, Calif., rašo:

“Širdingai dėkoju visiems už j 
man pareikštą užuojautą, mirus] 
mano vyrui Radisar Yelich. Į 
Ypatingą padėką skiriu p. M. j 
Kairienei-Roberts ir p. režisie
riui J. Kaributui už dalyvavimą 
laidotuvėse. t

■. Dienraščio paramai skiriu! 
$60, linkėdama sėkmės”.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLA

KB
Klaipėdos uostas 1931 metais

(J. Laurinavičiaus drožinys)

jų spausdinimo Vilniuje su Ado
mu Zavadskiu, kuris Ivinskio 
kalendorių spausdinimą tyčio
mis užvilkindavo, vengdamas 
konkurencijos. - ■

Zavadskis buvo ne tik spaus
tuvininkas, bet ir knygininkas, 
turėjęs savo vilniškio ^knygyno 
skyrių Varniuose', Žemaičių vys
kupijos centre. Dėl knygų pla
tinimo jis buvo susitaręs su vys-- 
kupu Motiejum Valančium. Iš 
Rietavo į Varnius Ivinskis daž
nai važinėdavo Zavadskio kny-

bo Valdyba ir Revizijos Komisi- gali paveikti prezidentą, 
ja padarys pranešimą. Po to bus
Klubo Valdybos ir Revizijos turėjo 8 kartus skristi į Siriją. 
Komisijos rinkimai bei daug ki
tų liečiančių Krivūlės veiklą nu-

BUV. LIETUVOS POLICIJOS tarimų.
TARNAUTOJŲ KRIVŪLĖS j VaIdyba nuoširdžiai kviečia

KLUBO VALDYBOS visus Krivulės nar- su šein^

Princas Bandar ibn Sultan

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 i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir. 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, jrth, 

garantuotai ir sąžialngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ave. 
TeL 927-3559

KVIETIMAS
Jūs esate kviečiami į pamal-^ 

las, kurios įvyks 1983 m. spalio j 
mėnesio 2 dieną 10:30 vai. Šven
tos Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, 6820 So. 
Washtenaw Ave., Chicagoj, Ill., 
Angelų Sargų šventėje, už žuvu
sius ir mirusius policijos tar
nautojus.

Tuojau po pamaldų, Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Avė., 
šaukiamas metinis Krivūlės na
rių susirinkimas, kuriame Klu-

mis bei pažįstamais skaitlingai 
dalyvauti.

Krivūlės Klubo Valdyba

SAUDI ARABIJOS PRINCAS 
: ĮTIKINO SIRIJĄ

WASHINGTON, D.C.— Sau- 
Į Ii Arabijos princas Bandar ibn 
Į Sultan; Aziz parodė savo diplo
matinius gabumus, įtikinęs Si
rijos prezidentą, kad' paskelbtų 
paliaubas Libane.

Pirma negu įtikino preziden
tą. jis įtikino Sirijos užsienio 

: reikalų minister}. Jis nujautė, 
kad užsienio reikalų ministeris

Kelis kartus pasimatė su Ame- j 
rikos. diplomaįais^^kai - viskas 1
1 V . ...buvo aptarta, lai past natė ir su 
Libano prezideni^įfiemajel.

Dabar princui labiausiai rūpi 
rasti būdą įtikinti Siriją atšauk
ti savo karius iš Libano. Izrae
lio jėgos pačios išvažiuos.

----r ;— I
—Jaunesni Kinijos karinome-Į 

nės vadai labai patenkinti sek- 
retoriaus Weinbergerio pasiūly- 1 
mu duoti elektroninius ginklus 
Kinijos kariams.. : į

— Antradienį auj<so unciją 
kainavo $414.

MEET THE CHALLENGE! j

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

D Ė M E S I/O 
62-3S METŲ AMi. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeblliai 

Liability apdraudimas :
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
M45 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775

IN GENERALREPAIRS 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys - į 

Tel. 585-6624

Dengiame ir taisome visų rife; 
šių stogus. Už darbą garan- 
tuo ja me ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman A'.enue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-17E,

L Aleksas, Ambrose, r

CH1CAG0S LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, / ; .
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausią 

..Chicagos lietuvių istoriją 
T (1869 — 1959 metai)? ....

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515. 7

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

i Naujai pasirodžiusi
% DR. ANTANO RUKŠOS
\ 619 puslapių, kietų viršeliu knyga L :

KOVOS DEL LIETUVOS
PRIKL/ US0MYB6S

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

^Triaminic®.Syrup.- ' 
Triaminian®Tablete • 

or ' ‘ ■
Triaminię-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

. sneeze at.
e 1983 Dorsey Laborasriei, DMsfco o( 
Sandoų totų Ltacota. Nebraska 68501

KAIP SUDAROMI i 
TESTAjVIENTAI I

Tuo reikalu jums gafi dau$ 
padėti teisininko Prano ŠULU 
aaruošta^ — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėt? “Sūduvos’; 
šleista knyga su iegališkomi ; 
ormcmiy

Knyga su formomis gauna; 
us Naujienų administracijoji’

Laikrodžiai Ir branfenyhdi
Pardavimas Ir Taisymas
ŽM4 West ftTMt 
TeL REpvMIc 7-1941

“LIUCIJA

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, 111. 60632. T»l. YA 7-59SS

SERVE WITH PRIDE IN 
.THE NATIONAL GUARD

For constipation relief tomorrow 
> reachforEX-LAXtonight. <

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rtiythtn overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You 11 hkethe relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“TheXJvemightWonder?

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lix. Inc.. 1982

Miko šilefkio apsakymų knygą 
“Liucija'’ jau atspausdinta.

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

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

e Apskaičiuojama, kad 100 bi
lijonu cometų skrenda apie sau-

• Aukščiausia oro tempera
tūra buvo užregistruota 136° Az- 
ziaia. Libija. <*,

Nctiry Public 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Meplewood, Tel. 254-7456
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima ganti nepaprastai įdomiu* gydy

tojo, rdrnomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimu*.
Dr. A. Gbmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 pel , liečia 1905 

metų J vykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
nairūpininų ______________ _ , |S qq

Dr. A. J. Gnsses — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik >
Dr< A. J. Gu«sen — AUK* T A KULTŪRA — ŽIAURŪS 

EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik_
G<iima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį Arba 

nooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 11 persiuntimo Ubaidoms, **

13.00

82.00

M.l CAGO, JŪC HfM

Advokatas
’ GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 vai d.
Ii pagal susitarimą.

Į TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street

Chicago, ŪL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAins 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal ausi tarimą

M06 S. Kadri. Ava. 
Chicago, |H. 6062$

Tel: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO 4ONUS

— Naujienos, Ou-ago, «, HL Wednesday, September 28,198^


