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ė Lt KAS PASAULIO ANTIK0MUNIS 
TINĖS lygos konferencijoje

VLIKo pirmininkas dr. K. Bo- 
Isi ir inž. L Grinius buvo iš- 
kę atstovauti okupuotos Lie- 
vos valstybės interesus rugsė-

19-23 d.d. -Liuksemburge vy-
įsioje 16-oje Pasaulio Antiko-r
unistinės Lygos konferencijo- būtų pavykę surusinti pabaltie- 
: Jos tema: “Taika, laisvė ir čius, ar juos įtikinti, kad sovie-

. tinė valdžia teisėta”. (Elta)

tarns praėjus po Raudonosios 
armijos sugrįžimo. Nuo to lai
ko, Sovietai tęsė savo sąmonin
gą kultūrinio rusinimo politi
ką, bet iki šios dienos nėra nė 
mažiausio įrodymo, kad jiems

.ugumas vienybės, keliu”.- •
Dr. K. Bobelis kalbėjo rugse-

21 d. VLIKo pirmininkas 
ip pat kreipėsi į konferencijos 
įlyvius, prašydamas juos pa
imti Europos Parlamento pri- 
ntą rezoliuciją Pabaltijo tautų 
isvės reikalu. . .
Dr. K. Bobeliui išvykus Euro- 

on, VLIKo“ pirmininko parei-j
« ^jo^rmminko pavaduoto, j ilniausiai itaria

J Reagano užsienio politikai. Jis 
labai aiškiai išdėstė Sovietų 
valdžios agresingą politiką. Nie
kas taip aiškiai ir drąsiai nepa
sako rusams, kaip tai padaro

MARGARET THATCHER 
RŪPINASI DOLERIAIS

WASHINGTON, D.C.— Ang- 
lijos premjerė Margaret Thąt- 
cher šį ketvirtadienį aplankė 
prez. Reagan. Premjerė pasmėr- 
gai tarėsi- su preidentu Rea- 

i ganu. Ponia Thatcher pareiškė,

is dr. Domas Krivickas.— * ; * * *
AMBASADORĖ KIRKPAT
RICK PRIMENA TERORĄ 
PABALTIJO KRAŠTUOSE
Liepęs 18 d., Pavergtųjų Tau- prez. Reaganas. Premjerė smer- 

į Savaitės proga,. JAV-ių am- 
ašadorė Jungtinėse Tautose 
pane J. Kįrkpatrick pasakė 
varbią- kalbą apie^Rytų Eūro- 
os pavergimą, šios kalbės teks- 
as buvo išspausdintas Congres- 
ional Record'fųŽMūčio 3- die
tos laidoje.ĮI^ 
lasisajtėąpie
^“Pof. Pabaltij o užėn 
ietfir ptadėjomaBjžmlįi/SėBieti- 
udįs 'sihsvsaij^^.SBr' ‘ č 
ūsūotinę. opoziciją.
rot nalįtį’ V-A -i.94Į
.Ą d. — Sovietai ■ deportąvoj-S^ 
)ifą beveik visą jPabąlmo įnt£- 
igentiją, kur dauguma jįų žuyd, 
Pabaltijo tautdms buvo“‘nųlcirs- 
:a galva’/ panašiai kaip Katyne 
juvo (giljo^inuo.ta jenkų 'taĮita. 
<ai po savaitės vokiečiai įsiver
tė į Sovietų Sąjungą, visose tri
jose Pabaltijo valstybėse įvyko 
masiniai, spohtaniški sukilimai 
r didelė jų teritorijos dalis bu
žo išvaduota iš Sovietų dar 
prieš naciams ją užimant. Bet 
Raudonoji armija- eventualiai 
vėl užėmė Pabaltijo valstybes ir 
tuomi pdskatino 200.000 žmonių 
masinį išvykimą, nes jie bijojo 
Sovietų valdžios sugrįžimo...

Sovietai vėl konsolidavo savo i 
kontrolę Pabaltyje žudynėmis, Į 
represija ir masinėmis deporta
cijomis. Apskaičiuojama, kad 
tarp 1944 ir 1949 metų 600,000 
pabaltiečių buvo deportuoti į 
Sibirą. Partizaninis pasipriešini
mas sovietinei okupacijai tęsėsi 
iki 1952 m., aštuoneriems me- 
r

kė Sovietų valdžios įsakymą 
numušti keleivinį Pietų Korė
jos lėktuvą, ko pasėkoje žuvo

PAKISTANE NERAMU
MAI TĘSIASI

KARACHI, Pakistanas.- Sinel 
provincijoj neramumai tęsiasi 
.štisas septynias savaites. Nėra 
tos dienos, kad gyventojai, nesu-’ 
sišaudvtu su diktatoriaus Zia 
Julhak policija, kuri kiekvieną 
dieną prievarta sklaido demons-Į 
tracijas. Žmonės reikalauja, kad 
diktatorius Zia atsistatydintų iš 
prezidento pareigų, nes jis jau į 
nužudė labai, daug žmonių.

- ' ’ I
Ketvirtadienį įvyko dar vie-: 

nas susirėmimas tarp gyvento-! 
jų ir Zia policijos. Dcmonstran-! 
tai nieko neliečia, namų ne-Į 
griauna, tiktai reikalauja dik-! 
torių pasitraukti iš pareigų. Jis' 
jau nužudė labai daug žmonių Į 

• ir absoliučiai • nieko geresnio ! 
krašte neįvedė. Nėra darbo, Į 
nėra prekybos, visur badas ir 
baimė. Kol Pakistanas priklau
sė Indijai, - tai žmonės geriau 
gyveno, nebuvo tiek daug ba
daujančių. •

Nuo rugsėjo" T dienos Pakis
tane, nušauta 200 žmonių, apie 
20,000 pasodinta kalėjimuose, i Vakarų Europos valstybės pritaria prezidento Reagano 

pozicijai ^Sovietų Sąjungos užsienio., politikos reikalu.

IŠ ŠANCHAJAUS WEINBERGGERT 
JAU IŠSKRIDO I H0NG KONGĄ 
VIETOJ KETURIŲ DIENŲ. SEKRETORIUS TARĖSI 

KINIJOJE VISAS PENKIAS DIENAS .

iB&Įrė. taip

k-Sot

_ Britų premjerė atvžė į Wash
ington 
žiūjeg 
tani 
Paryi

š 200 metUį Pary
tą Didžiosl^ Bri- 

ambasj us

jau išsikraustyti iš Didžiosios 
Britanijos.

Išvažiavimo įsakymą gavo 
&v, kuris nuo 1981 iii. 

esio pradžios bū-

Premį^ė^Thatcher tą, pareiškė Baltuose Rūmuose.

įsidrąsinęs "andropovas kitus
I PAREIŠKIMUS RUOŠIA

PEKINAS, Kinija. — Sekre
torius Caspar Weinberger Kini
joje atliko žymiai daugiau negu 
daugelis politikų tikėjosi.

Pirmos dienos buvo labai lė
tos, nors Kinijos gynybos mi- 
nisteris labai entuziastingai iš
klausė pranešimą apie reikalą 
įvesti elektroninius ginklus. 
Sekretorius nurodė, 'kad būtinai 

; reikia moderniais ginklais ap
ginkluoti visą Sovietų pasienį. 
Gynybos ministeriui patiko pa- 

I i

•; siūlymas, bet jis čia pat pareiš
kė, kad jis nieko negalįs pasa
kyti, nes jam reikia pirma pasi
tarti su kitais kabinete nariais. 
Be to, pastebėjo, kad čia įvel
tas ir pinigų reikalas, o tai esąs 
dar lėtesnis reikalas.

Bet kai žinia pasiekė jaunes
nius Kinijos karininkus, tai vi
sas reikalas pajudėjo. Jų spaudi-1 
mas į vyresniuosius buvo toks 
didelis, kad nutarta reikalą pa
greitinti. Jiems atrodė, kad 
sekr. Weirrbergerio atski’idlmas 
yra pati geriausTdji proga šiems 
reikalams aptarti. Kinijos spau
da dar teberašė apie 'į’aivano 

^problemas iki Weinbergerio at
vykimo, tūo tarpu, kai sekreto-

pradžioje į Washingtona J 
Kinijos gynybos ministeris.

Taip pat sutarta pasil 
laivų vizitais. Kiniečiai j 
papkvietė Amerikos karo 
atplaukti į Šanchajų, šitas j 
dagumo vizitas bus atlikta 
einančių metų pavasarį. V 
bus aptartas Kinijos karo 
atplaukimas i kurį nors Ai 
kos uostą.

Dar anksčiau negu gyr 
■ministeris, Amerikon a1 
jaunų Kinijos karių fizikų 
pė, kuri turės susipažint 
moderniais ginklais. Jie 
išklausyti specialius karių 
sus.

Sekretorius turėjo baig 
vo vizitą trečiadienį, b< 
trečiadienį negalėjo išvaž 
Pasitarimai turėjo būti pi 
dar vienai dienai. Jis bais 
si tarimus tiktai ketvirte 
Jis išskrido į Šanchajų, ki 
nijos laivyno vadovybė 
sekrėtofmvįzSigfl^'l.'P^  ̂
jį apžiūrėti.' Jie norėtų vi 
moderninti. Ketvirtadienį 
sekretorius, patarėjų Ly 
išskrido į Hong Kongą. ‘

'^^^~^irfckirfąs''prie Sovietų prė; 
briti^yakfeą^Į^gia- nėsi^ip^Š; ^kybos delegacijos. Jo pareiga 
timu^sū;amerikipc^^.ir priį ;̂ 
žįs t ą^Ąpįerikost- rrėp>įkla ųsoiny- 
bę. Tie? dokumentai ~iki šio me
to buyer saugojaini britų valsty
bės .archyvuose. . . / '

Be to,’ premjerė labai susirū
pinusi Amerikos ’doleriu. Ji ma
no, kad valstybe. išleidžia labai 
daug doleriu, •O . a r

BRITAI IŠVARĖ DAR 
VIENĄ ŠNIPĄ

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų vyriausybė ketvirtadienį įsa
kė dar vienam rusų šnipui tuo- dingti iš Anglijos.

buvo rūpintis prekybos reika
lais, bet jjs rūpinosi šnipinėjimo 
krausimais.’ ‘ '

, ; “Prek jįbos jlęlegąias’’' užmez
gė’ ryšius su-Michael S; Betan- 

, hey, kuris dirbo prie valstybės 
archyvų.. Jonoy įtikinėjo Betan- 
ney, kad jis parinktų jam nu
rodytus archyve esančius doku
mentus. Jonov buvo pasiryžęs 
mokėti už pavogtus dokumen
tus. Britų policija nustatė Jo- 
novo užsimojimus, jį suėmė, 
ištardė, ir liepė per dvi dienas

KOMUNISTŲ VADAS TVIRTINA, KAD PREZ. REAGANAS 
VEDĄS MILITARIZMO-POLITIKĄ, KITIEMS. DIKTUOJĄS

KALENDORĖLIS

Spalio 1: Remigijus, Mantas, 
Nauda, Vėltė, Kadugis, Krivė.

Spalio 2: Angelai Sargai, Bu- 
teika, Eidvilis, Jėga. Vėtra.

Spalio 3: Teresė, Kūd. Jėz., 
Evaldas, Danga, Gandis, Vėsa, 
Marangis, Babylė.

Saulė teka 6:47, leidžiasi 6:34.
Oris iiltii, atsirai debesys,

Kongreso komitetas svarsto įvairius Pietų 
ir Centro Amerikos reikalus.

MASKVA, Rusija. — Jurijus 
Andropovas t rečiadienį pa ruošė 
spaudai vieną pareiškimą, nie
kinantį prez. Reaganą, o ketvir
tadienio vakare jis jau dalino 
antrąjį.

Ketvirtadienį J. Andropovas 
tvirtino, kad prez. Reaganas ve
da “militarizmo ir kariško dik
tavimo politiką, kad jis nekrei
pia dėmesio į tarptautinius sie
kius taikos ir griebiasi gėdin- 
giausios provokacijos”.

Andropovas aiškina, kad da
bar Amerika nuodija tarptauti
nę atmosferą ir sukelia nepasi
tikėjimo nuotaikas. Amerika 
vedanti nuotykingą kriminalinę 
politiką, paremtą pavojinga ato
mine jėga, sudarančia pavojų 
visiems žmonėms, jų gyvybei, 
jų saugumui ir jų laisvei, tvir
tina Andropovas.

Antrame parėiškime Andro
povas piktinasi pasipiktinimu, 
sukeltu dėl Sovietų lakūno nu
mušto keleivinio lėktuvo ir dėl 
269 nužudytų žmonių. Sovietų 
aviacijos viršininkas įsakė nu
mušti lėktuvą, o dabar Andro
povas kaltina prezidentą Rea
ganą ir Amerikos informacijos 
šaltinius.

Sovietų valdžia kaltina Ame
riką, kada jie patys įsakė savo 
lakūnui sunaikinti lėktuvą tarp
tautiniuose vandenyse. Visos 
eilės valstybių lakūnai atsisakė 
skristi į Sovietų Sąjungą ir ap
tarnauti Aerofloto lėktuvus.

šveicarų aviacijos bendrovė, 
protestuodama prieš šį žiaurų 
valdžios žingsnį, nutarė 12 die
nų neskristi į Maskvą ir neap
tarnauti Sovietų lėktuvų. Bet 
nuo spalio 1 d. šveicarų lėktu
vai pradės skristi į Maskvą. 
Tvirtinama, kad visi šveicarų
lėktuvai pilni, nes per dvi sa- apšmeižimą.

vaites niekas negalėjo išskristi 
iš Šveicarijos.

rius pasiūlė modernius ginklus 
Kinijos sienoms apginti, tada 
apie Taivaną daugiau jau neuž
siminta.

IŠTUŠTINO VISUS SUDANO 
KALĖJIMUS

Sekretorius visai nesirengė 
susitikti su gen. Tengu Hsiao- 
pingu. Bet aną dieną jį pašau
kė pats Tengas. Po pasikalbė
jimo su Tengu, visi reikalai pra
dėjo kitaip riedėti. Ne tik gy
nybos ministeris, bet ir visa 
eilė kitų pareigūnų susitiko su 
Caspar Weinbergeriu ir stengė
si suprasti jo atvežtą pasiūly 
mą. Kinijos valdovai žinojo, kad

CHARTUMAS, Sudanas. — 
Prezidentas Gadar Numeiry 
penktadienį visam pasauliui 
pranešė, kad Sudane nėra nė 
vieno ž.mogaus kalėjime. Jis no
rėjo paleisti visus kalinius šios 
savaitės pradžioje, bet paaiškė
jo, kad negalima vieną dieną is- elektroniniai ginklai iki to me- 
leisti 13,000 kalinių.

Prez. Numeiry, prisilaikyda
mas seno musulmonų papročio, 
suimtiesiems suteikia antra 
progą gyventi tvarkingai ir pri
silaikyti įstatymų bei papročių. 
Kiekvienam paleidžiamam kali
niui jis davė po $35, kad galėtų 
už ko užsikabinti išėjęs iš kalė
jimo. Jis žino, kad reikia val
gyti. nesuras darbo. Bet jeigu 
kuris paleistasis vėl pateks į 
kalėjimą, tai tas bus sunkiai 
baudžiamas. Jis nenori, kad 
Sudano kalėjimai būtų pilni. j

Jeigu kaliniai įsitrauks į gy
venimą, tai jis atleis ir kalėji
mų sargus, kad jie eitų dirbti 
naudingo darbo.

— Henry Kissingeris : 
įvairiu asmenų komitetą - * v
nuoja vykti į Centro An 
kad galėtų vietoj pamatyt 
gyvena įvairių valstybių 
nes. Komiteto nariai vyki 
namą, Kostą Riką, Nikž 
Hondūrą, Salvadora ir 
malą. Kubon jie nesireni 
žiuoti.

— Prez. Marcos vyri 
uždarė “The Phillipine 
laikraštį už vyriausybės 
rimus dėl Aquin mirties

i to buvo laikoma didele paslap
timi, tuo tarpu sekretorius čia j 
pasakė, kad JAV sutinka duoti j 
visas reikalingas informacijas Į 
elektroniniams ginklams nau- j 
dbti.

Pirmiausia buvo sutarta, kad i 
vizitais pasikeistų gynybos mi-1 
nisteriai. Sekretorius Weinber- j 
ger jau buvo Kinijoje, lai metų i 
pabaigoje ar--ateinančių melų

-- - Japonijos šiaurėje t 
užmušė 21 žmogų ir psd 
lijeninius nuostolius.

— Penktadienį aukso 
kainavo $414.

— Adelė Gabalienė 
pranešė, kad Vyčių sal 
lio 9 dieną bus minim 
70 m j tų sukaktis.

— Daugelis manė, kad su 
Amerika bus galima ragti bend- 
rą kalbą, bet prezidento Reaga
no pareiškimai parodė, kad su-, 
gyvenimas negalimas, rusams* 
pareiškė Andropovas.

— Iš Centro Amerikos grįžę 
specialaus komiteto nariai pra
neš JAV Kongresui kaip pa
skirti reikalingą paramą.

— Mehmet Ali Agca trau
kiamas teisman už Bulgarijos

Pakistano diktatorius Zia praeitą mėnesį nušov 
2fX) žmonių Havalpindą ir Pešavaro srityje, žmi 

nės reikalauja, kad jis atsistatydintų.



Prasmingas Dariaus-Girėno pagerbimas

^Istorinių įvykių raidoje skaiš-, 
čiausiu žiedu skleidžiasi taurių
jų Liedavos, sūnų Dariaus-Girė
no skrydis tėv,ų žemėn. Pirma 
kartą aeronautikos istorijoje, 
garbe ir .pasidLlžiavimu Lietuvą 
vainikuodami, lietuviai perskri
do nesuskaičiuojamų aukų tvir
tovę — didingąjį; Atlantą;
, Dideliu skausmu ir liūdesiu 
pravirko Lietuvos širdis, Litua
nikai dėl klaidžios naktie', ar 
dėl kitų priežasčių įstrigus mir
ties glėbin ir užmigdžius didvy
rius jamžjnąi, nepasiekusius / tė
viškės žemės alsavimo. Jų skry
dis ir. brangiausioji auka,gyvybė 
dlėj?Jaūhosioš Lietuvos liko ne
gęstančio švyturio šviesa, de
ganti amžina meile ir pagarba 
lietuvių .fadtaL ’ į-

i3Ląisvojo pasaulio lietuviai pla 
čfai m iškilmingai pagerbė šiais 
nšėtais brangiuosius brolius, mi
trini 50 mėtūi skrydžio ir tragiš
kos' jų mirties sukaktį. \.

■' Detroito Dariaus-Girėno klu
bas^ brandus tautinių,' kultūri
nių įr yisųvH^hįnių diryonų pu- 
fentojas, i vengdamas vasaros 
karščių, įspūdingai' ir^turinin- 
gai tragiškai žuvusius didivyrius' 
pagerbė'jš- m. rugsėjo-:mėn. '25 
d. Mišias, dalyvaujant patrioti
nių organizacijų atstovams su 
vėliavomis, atnašavo Šv.- Anta
no parapijos klebonas kunigas 
Alfosaš Babonas. Pamoksle is- 
ryškinbyil;trieilės ir>ąukps.reikš
mę tėvynei. ‘
t Akademiją . Lietuvių Namuose 
12 vaL;30 miri.--.jaųtriūur reikš? 
riiingų žodžiu pradėjo Dariaus- 
Girėno klubb' pirmininkas EcT- 
varririsū MilkiuskasiRasy toj as, 
žurnalistas Balys. Gražulis turi
ninga- -. bej- įteikšriąingą • paskai ta 
apibūdino neniirtingųosius didį- 
vyri uy^iįį^įp^Mte' Lietusai; 

gi-S Įil|p rimbpliu ;Nąųjoacs-iįie- 
tuvtS.Lžųrnalistų skyriaus pir- 
mįrtirikąš Vladsįs j Paužai sveiki
nime -pastebėjo, kad: -gausus .ir

įspūdingas pagerbimas rodo mūv 
su didelę meilę ir pagalbą: žu-‘ 
vusiems dėl tautos gerovė.; ir 
gai bės.

Gilų ir jaudinantį vaizdą pa
liko aktoriaus, menininko Vy-j 
tauto Ogilvio montažas “Tėvy-Į 
nės Sakalai”, kuri didėliu įsi.są- • 
monijimu ir pergyvenimu išpil-1 
dė Birutė Barauskienė, Vincas 
Žebertavičius ir Vytautas Ogil-] 
vis. Judrusis muziko Stasio Sli- : ! 
žio vadovaujamas moterų voką-J Pelesos tikintieji parašė skun- 
linis kvartetas (Birutė Janus-; SSR komunistų centrui, 
kienė, Česlovą Plurienė Nata-t Gardino srities, Varena\ o iaj., 
rija Sližienė ir Aldona Tamulio-’ Pp,esos Rinkės lietuviai, 
nienė) darniai ir jautriai padai
navo J. Naujalio “Regėjimas”, 
J. Gaidelio “Danos” operos ccho_ 
vo “Už jūrų, už kalnu”, liaudies’ 
daina harmonizuota S. Sližio, , . .

“Atskrend sakalėlis”. A. Vaičių-1 Peditvio’ SenuJH Naujųjų 
no . “Kritusiems šauliams” ir V. I Druskininkų kaimu tikmuej, 

savo rankomis pastatėme baŽ- 
' riyčią, kurioje pamaldos visą lai
ką buvo lietuvių kąlba. Nors len. 
kai mus ir persekiojo, mes vis 

Vaizdi ir Įdomi Algirdo Vai- idėlto apgynėme savo religinius 
tiekaičio nuotraukų parodėlė, interesus, 
gražiai derinosi su-minėjimo pro Į ...
grama I Kitaip susiklostė pokariniais

Gabiai ir gvvan meninei pro..lietais. Pradžioje'vietinė rajo- 
gramai' vadovavo aktorius Vy-]no valdžia uždarė lietuviškas 
tautas Ogilvis. . ' mokyklas, skaityklas, o po to ir

Gausiai“ dalvvaujant vietos ir] mūsų pašventintą bažnyčią. Nuo 
apylinkių, lietuviams priešaky-!10 lalko PraėJ° daug metų. Mes 
je su Lietuvių Rašytojų garbės *aUg kart4 kreipėmės į įvairius 
pirmininku Vytautp Alantu ir 
ponią, -akademija buvo baigta 
Lietuvos himnu.

-Prasmingas ir reikšmingas ne
mirtingųjų didvyrių pagerbimas 
tetvirtina mus visus viename i~

kiu rezultatų kovojama, tai Ir du reiktų duoti kunigą, o kunf- 
į go neduos. ‘Turite aplinkui pa- 

1 Ijankamai bažnyčių — Rodūnėje, 
Kyupove ir kt. ir galite melstis1’ 
— pasakė Lyskovas. Ir dar pa
siūlė eiti į rajoną. ; t - ■

Nugriovė bokštus 
■ I-

Pelęsos bažnyčioje lietuviškos > 
pamaldos buvo iki 1950 m. Tais £ 
metais buvo areštuotas kun. Vie= 
nažindis. Po to dar 13 metų buĮ „ 
vo meldžiamasi be kunigo. 1963 
m. vietinio kolcrozc pirmiriinĮ 
£ąs Ęųlis parašė rajono valdžiai 
rąstą,, kad tų metų derlius labai 
didelis ir nėra kur jo dėti. Nu? , 
rodė Pelesos bažnyčią kaip san
dėlį derliui taupinti. Tadą vaU 
džia padvigubino mokesčius-už 
bažnyčią: vietoj 400: rb. dabar . 
reikėjo sumokėti 80Q rb. Kadan- . 
gi- parapija nedidelė ir neturtine ■. 
ga, tai naujai uždėtų visų mo- - 
kesčių iš karto negalėjo siųnokėį- 

’ii* r Nunešė dali mokesčių — 400 ; 
; rb.r bet valdžia jų nepriėmė ię 
pasiskubino bažnyčią uždarytę 
Bažnyčia buvo uždarytą 1963 nu 
ir'nugriauti jos bokštai. -

Bokštus nugriauti liepė trakj 
toristui Lukoševičiui, bet Šįš aij- ■* 
sisakė. Tada', pasisiūlė vietinio 
kolcėhozp agronomas Tėveli^, 
kdęs iš 'Rodūnės. Jis paėmė trak 
torių, užkabino už bokšto trosą 
ir j tcmjJfeL ū Bokštas iš karto i)ę- 
sfdavė,’ p-paskui griuvo ‘sū'To- 
kiu trenksmu, kad1 išbyrėjo kąi- 
miyhihio namo langų stiklai. 
Taip buvę nuverstas ir antras 
bokštas. *' ■ ’

Po to Tėvelis pasišalino iš Pe
lesos ,ir, jjfrbo Rodūnėj e prie grio- 
yĮų,?^ąšimo. Į963 m- rugsėjo

- mėti, j^.- bedirbanti laukuose, už- 
v puolė bites ir smarkiai sugėlė. Jisdvidešimtuko netvirtms, nes ta- ’ .

ūpis žmonėse krinti*.
Prašymas įgaliotiniui *'

Nieko nelaimėję iš XXVI/SU- 
vaziavimo Pelesos tikintieji 1981 
m. gegužės mėn. parašė raštą re
liginių reikalų įgaliotiniui Mas
kvoje. Raštą pasirašė Sėly ta 
(parapijos komitete pirminin
kas, d?.bar miręs), Kruopienė, 
Raginienė Janė Kanevičiūtė ir 
dar vienas asmuo. Kadangi at
sakymo į raštą nesulaukta, tai 
kolchozo melžėją paskambino 
telefonu i Maskvą įgaliotiniui 
Kurojedovui. Atsiliepė kitds aš
muo, kalbėj o maldniąi, žadėjo 
reikalą tvarkyti ir duoti atsaky
mą. Nesulaukus iš Maskvos at
sakymo, ta pati melžėja vėl skam 
bino į Maskvą, šį kartą atsilie
pė piktas balsas ir pasakė, kad 
atsakymą duos per rajoną. Iš 
rajono buvo gautas atsakymas 
žodžiu, kad bažnyčios neatiduos. 
Drg. Kuzmič ta proga įsu pasi
tenkinimu . kalbėjo: “Matote, 
mumis pasitilti; o Jūsų skundams 
netiki” ir pridėjo: “Kol bus Ta
rybų Sąjunga, bažnyčios (Pele
sos) neatidiuošime,: o ,T.-> Sąjun-r 
ga bus visada!”. . .,

1981 m. spalio 'mėn. Pelesos 
parapijos atstovai nuvažiavo į 
Gardiną pas Religinių reikalų 
igajiotinį A. J. Lyskovą. -Prašė 
tik to; kad patvirtintų parapijos 
dvidešimtuką, bažnyčios ^.nemi
nėjo. Drg. -Lyškovas pažadėjo 
klausimą apsvarstyti ir duoti at
sakymą. Neigiamą atsakymą da
vė žodžiu per rajoną. Pąskuti- 
uĮ kartą delegacija iš Pelesos 
buvo pas drg. Lyskovą 1982 "tf. 
^sausio mėn. šį .kartą delegatus 
jis- sutiko piktai. Pasakė, .kad.

soic rašyti skundą XXVI suva
žiavimui!” — šaukė jis. Grasino 

įgaliotinis drg. V. Kurojedovas. tiems, kurie pasirašė skundą. Dii 
Jis atidžiai išklausė mūsų pra- iš pasirašiusiųjų išsigando, o 
šymą ir užtikiino,, .kad! mūsų Stankevičius (gimęs 1929 m.), 
bažnyčia artimiausiu laiku - bus ( kovęsis 16-toje ■ divizijoje, neiš
grąžinta mūsų bendruomenei.ir sigando.ir drąsiai su prokuroru] 
pažadėjo pasiųsti mums lietuvi 
kunigą is Lietuvos TSR. Bet vie- 
tinė valdžia nesutiko, Ir iki šiol 
.mūsų bažnyčioje laikomi kolcho
zo grūdai.

Mus jėga nori paversti gudais 
ir lenkais, verčia mus lankyti 
lenkiškas pamaldas, o mes savo 
vaikus privalome siųsti į gudų 
mokyklas. Visa tai giliai įžei^ 
džia mūsų religinius ir tautinius 
jausmus. Tuo vietos vąlldžia sėr 
ja priešiškumo sėklas tarp kai
myninių tautų, nors paprasti 
žmonės linki mums gero: ir pasi
sekimo.

Todėl prašome' TSKP XXVI 
suvažiavimą padaryti galą mū
sų persekiojimams ir artimiau
siu laiku grąėinti mums Pelesos 
bažnyčią ir leisti joje pamaldas 

’lietuvių kalba. *
Pasirašė Pelesbs parapijos ko

miteto keturi nariai, ir atskirai 
• prie skundo pridėtas dvidešim
tuko sarašas. • ■

■ Lankėsi komisija' .

.> 1981 m. kovo mėri. T Pelesą 
atvyko 5 asmenų komisija: pro? 
kuroras, Varėna vo ra j. vykd. ko. 
miteto pirmininkas, jo pavaduo- 

■ tojas ir dar kiti 2 asmenys, ku
rių pelesiečiai nepažino. Tardė 
tuos, kurie pasirašė skundą. 
Tardė prokuroras: “Kaip jūs drį-

Pelesos lietuviu skundas Kremliui4-

Skundas

Po I Pasaulinio karo 1930 m. 
mes, Pelesos, Dubinių, Leliušių, 
Surkantu, Piliūnu, Pavalakės. 

---- ‘ Peditvio, Senųjų 
jr y I Druskininkų kaimų 

Paltanavičiaus “Nemunas”. Vi- Į ' -
sų. dainų vokalinis pristatymas 
muziko Stasio Sližio. ,

organus BTSR ir sąjungines ins
tancijas, bet mūsų prašymai ir 
pastangos iki šiol buvo‘veltui. 
Niekas nenori suprasti mūsų in
teresų, mūsų teisingų reikala
vimų ir visus'?niūšų prašymus

kalbėjo.
Išvykus komisijai', netrūkus 

kolcėhozo pirmininkas sušaukė 
Pavalakės kaime susirinkimą, 
į kurį atvyko Varenavo raj. 
vykd. komiteto pirmininko pa
vaduotojas Kuzmič. Jis pareiš
kė, kad atidarytos 7 bažnyčios, o 
aštuntos (Pelesoje).--neatidarysi
me. Atidarytos bažnyčios Žabo- 
lotėje, Trakeliuose, Armoniškė
se, Voveryse — Varen.^yo jaj., li
kusios kitose BTSR vietovėse. 
Tada susirinkusieji maždaug taip 
kalbėjo: šiose atidarytose bažnjr- 
čiose meldžiamasi'lenkų kalba, 
o mes norime melstis savo sta
tytoje bažnyčioje; gimtąja" lietu
vių kalba. Tarybų Sąjungos kon 
stitucija visiems piliečiams /ga
rantuoja lygias .teisęs, tai 
dėl mums, lietuviams, >tos4ęisė$/

I 'l II

į-: yra • s'eįuąffB'ia, ? didžia’ušia ir įturtinusia ; lięfijvią fraternalini 
i ’organizacija, lietuviams ištikimai tarniųjaiti jau per 97 metus! 
L č'" SLA — atlieka - kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos

į-.darbus'' ' A » v ‘ ’
STA'r- Ėmdkėjo^aiigiau/kaipMIMJ0NUS doleriu

vt .ū apdraudę, savo, naririhsį- . A; ■ Sy y '*• .’f . * ‘v." ' *x’ u ‘ v. ’ -• .
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA. neieško pelne, 

nariams - patarnauja tik savišalpos pagrindu.-" ’ -
• Kiekvienas lietuyis ir lietėrią draugas - jąli 

Susiyięnijime apsidrkūsti iki- $16,6®-:' ’
apdraudžia ir. Taupomąja apdraudė — Endowment

sakė: “Kaip mes. norime, tai ir 
padarome!”

Čia reikia padaryti pastabą. 
Armoniškėse valdžia bažnyčią 
uždarė; tada, parapijiečiai^ nu
plėšė- spyną (iokiri-zbū^i “atida
rė” bažnyčią) ir dabar meldžia
si be kunigo; Trakeliųpse.para- 
pi j iečiai nėjo i darbą, šųstreika-; 
vo, ir valdžia buvo priversta ati- 
duoti bažnyčią, Pelesos apylin
kėje, per 40 metų .spėjo apsigy
venti daug priešiško lietuviams 
elemento, žmonės yra įbaugin
ti, suterorizuoti,, todėl- ir strei
ką sunku suorganizuoti. Be to, 
kai nuo 1963 m. visą laiką be j.O-

5niMifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin;iiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiTi  iiiiiiiiiiiiuii

Lenkai; gudai Ir. rusai gali be 
trukdymų • m elstiš- Net ■ kaiku-

S ‘ • $

M- -i
SLA
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visoje

jie- Jjnns .mielai
' kreiptis ir ti^aa i SLA. Centrą:

Llįį-UANUN/ ALLIANCE OF AMERICA

-397 W/TOthJSL New
Tėl. (212) 563-2210

ceiviruiia mus visus viename ' ■
vieningame kelyje: Tau, Jauno-!lajko nacionalizmo pasireiškimu.
ji Lietuva! Vladas Pauža.

; 1Jungtinių Tautų komitetas ,įios seniau uždarytos bažnyčios 
' U- v rr/silv-tn 'NT/vr».‘\,n

reikalauja, kad Sovietų Sąjunga 
.sųfapĮjėtų ^kompensaciją nužu- 
dytųTietuKo rėjos lėktuvo ke
leivių šeimoms. ‘-j

1 Pirmasis oro vėsintuvas bu
vo išrastas 1911 m.

dabar vėl veikia. Neseniai: vie
tos valdžia leido pamaldas Tra- 

rkeliuose ir Voveryse, o: mūsų 
prašymų ir klausyti nenori.

Prieš dvejus metus mūsų. Pe
lesos tikinčiųjų delegaciją pri
ėmė Maskvoje religinių reikalų

’ v ' LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno tr moksli 
H54m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet necenrtą, Vin« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio! 
T. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M-K. Čiurlionio. M. šflefkio, V. Kašubo®, A. Rakštelės ir A. Vara'

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

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

Didelis- pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių. . j
MARIJA NOREIKIENĖ

> 'DAlNę fVENTfS LAUKUOSE, poetės, rašytojom Ir to 
tinfa fokfa-pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln^ 
tvarte^ bei -fa Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuot an 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 92.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJy 
tif Fuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buitfei Hža- 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

r
I:
I

rltdv&riHfa ptvtdinlinritlr fa vertini*! J vokfeefa kalbą. 1

mairiais bolševikų okupacijos mebdf. Knygl turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tfk JI. , , . > «

1 > JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupta

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

: MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2^61 W.*69th St., Chicago, HL 60629 * TeL 925-2737

50 metg stu'dijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,Ml

tas ir JuaKBngai interpretuojamas gyvenime ir pouturoje; ux w 
Jurgio Jašinrito knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą tr poe 
riją. Dabar būtų jj pavadinti kovotoju ui žmogaus teisme 

ffidebo Tortnato, 265 puslapių, kainuoja fū.

Icačenko kūryba, J. Va!a!2t<

' JA Y DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, Hl.

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

' V'*''-'* Atdara šiokiadieniais nuo
• ’ ' 9 vai. ryto iŠ 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto 2d 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

patari .Drams toliau studifaotL



DETROITO NAUJIENOS

Pabirže, kad tas žygis be anų 
laikų Amerikos veiklių lietuvių 
pagaliais nebūtų įvykęs. Čika
goje tam skridimui finansuoti 
buvo sudarytas komitetas, ku
riam vadovavo Amerikos Lietu-

Ilgai lauktas Dariaus-Girėno 
skrydžio sukaktuvinis paminė
jimas šv. Antano šventovėje ir 
Lietuvių Namuose rugsėjo 25 d. 
prasidėjo pamaldomis Šv. Anta
no pai apijus šventovėje. Į šven
tovę būvo įneštos Lietuvos ir|vių Tarybos centrinis sekreto-
Amerikos vėliavos ir organiza
cijų — Dariaus-Girėno klubo, 
Kūrėjų savanorių, Švyturio Jū
rų šaulių ir St. Butkaus kuopų 
vėdavos. Vėliavų paradui vado- 
v-vo švyturio kuopos pirminin
kas Bronius Valiukėnas-su pa
vaduotoju Juozu Kinčiu. '

Šv. Mišias atnašavo ir tai die
nai pritaikintą pamokslą pasakė 
toS-parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas. Savo žodyje 
jis priminė, kad aukojamos šv. 
Mišios “Tau, brangioji Lietuva’’. 
Auką prie altoriaus atnešė Da
riaus-Girėno klubo pirm. E. 
Milkus ir švyturio Jūrų šaulių 
kuopos pirm. B. Valiukėnas.

Mišių metų gražiai ir įspūdin
gai giesmes giedojo parapijos 
choras, vadovaujant muzikui 
Stasiui Sližiui. Giesmėse tar
pais solo giedojo Birutė Januš
kienė. Maldas skaitė Parapijos 
tarybos komiteto pirm. Albertas 
Misiūnas.

•Užbaigai chtfras sugiedojo 
“Išklausyk Lietuvos” ir “Mari
ja, Marija’’, kuriomis sugraudi
no maldininkų širdis. Po to. uni
formuoti šauliai išnešė vėliavas.

Po pamaldų, pasivaišinę py-1 Ogilvis. Atliko Detroito Moterų 
ragais ir kavute, važiavome Į vokalinis kvartetas. — Birutė 
Lietuviu Namus, kur vvko iš- Januškienė, Česlovą Pliurienė, 
kilminga akademija.
rus scenai, stovėjo keturios vė
liavos. Dariaus-Girėno klubo vi- 
cepirm.
kvietė pirm. Edvardą Milkų ati-4 
daryti iškilmingą minėjimą. Po i daina, 
trumpo atidaromojo žodžio, pa- Į Kritusiems šauliams (A. Vai- 
kvietė paskaitai žurnalistą, ra-' čiūno), Nemunas (V. Poltinavi-

iaus). Visos dainos, muziko S.

rius, veiklus lietuvis. Naujienų 
redaktorius dr. Pijus Grigaitis.

Lietuviai tam kilniam darbui 
buvo duosnūs — surinko pakan
kamą .sumą pinigų, nupirko lėk
tuvą ir jį paruošė tolimam skri
dimui. Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas 1933 m, liepos mėn. 
15 d., 6 vai. 24 min. pasikėlė 
skristi iš New Yorko, perskrido 
Atlantą ir tragiškai žuvo netoli 
Lietuvos sienos, Soldino miške, 
Vokietijoje.

Paskaitininko Balio Gražulio 
kalba buvo labai gerai paruošta 
■r klausytojams gražiai per
duota. čai trumpame rašinyje 
visos jo kalbos neminėsiu, nes 
jau daug kartų laikraščiuose 
apie tą kelionę buvo aprašyta.

Po prelegento 'kalbos, atsisto
jimu ir tylos minute buvo pa
gerbti žuvusieji lakūnai. Po pa
gerbimo. Žurnalistų s-gos sky
riaus pirm. Vladas Pauža pa
sveikino Dariaus - Girėno klubo 
vadovybę už taip puikiai ir iš
kilmingai suruoštą skrydžio 50 
metų sukakties minėjimą.

Po 5 minučių pertraukos, vy
ko meninė dalis. Montažą pui
kiai paruošė aktorius Vytautas

Januškienė, Česlovą Pliurienė,
Prasivė- Natalija Sližienė ir Aldona Ta-

muiionienė. Dainos: Regėjūnas 
(J. Naujalio,, Už jūrų, už kalnų

Vytautas Ogilvis pa- (iš operos Dana, J. Gaidelių),- < ->• r Atskrenda sakalėlis^ (efiamlies
harm. Stasio Sližio),

šytoją Balį Gražulį, iš Flint.
Paskaitininkas davė konden- Sližio pritaikintos, gražiai nu- 

suotą istoriją apie Darių ir Gi- skambėjo. Buvo prašyta po liū- 
rėną, kaip lakūnai ruošėsi ir desio dainų nėploti. Deklamavo 
pasiruošė kelionei' į : Lietuvą.'*'Birutė Barauskienė iš Rastenio

I

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas ic sumanytai operai Jūratė

kūrybos, aktorius Vincas Že- 
bertaviėius — iš Sanlvaro kū-l A. Siurkus, A. Grigaitis, V. Rin-

— Dorojo būta.
— Ramutis, gerasis.
— Į?lkymus tupTato.
Kiekvienas rado ką nors Iro

niškai pasakyti ir savo žodžius 
lydlėįo smarkiu kojos smūgiu i 
gulinlioro kūną:

— Palaukit vyrai, pavilkime 
nuo kelio. Dar kas važiuodamas 
ra» bemėsinėjant, — kažkas iš
mintingai patarė.

Velkamą kūną lydėjo įkan-

kais smūgiais. Rodosi, jie darė 
būtinai reikalingą ir. įprastą 
darbą. O paskui visų smulkiais 
žingsniais trupinte trupino Jo- 
kimas ir cypė.

— Dieve tu brangus, Juozapai 
šventasis, į galvą jam, į galvą... 
Kad mažiau, kad mažiau kan
kintųsi... Kad nors Kupstas bū
tų.

Vagį pavilko nuo vieškelio į

nebesusivokė kas toliau bedary
ti.

Lėtu Žingsniu prie būrelio ar
tinosi Petras su kareiviškuoju 
apsiaustu ant pečių.

— Būtinai užmušti, — pusiau 
balsu tarė Domas. Ir tas pasi
rodė visiems paprastu daiktu. 
Petro veidas buvo visai ramus; 
nei piktumo, nei nusistebėjimo 
ir pėdsako jame nebuvo. Tar
tum tas visas įvykis, kasdieniš
kas apsireiškimas. Pasilenkęs 
Petras ėmė atraišioti Kupstą.

— Pala. Kam paleidi? —. šoko.

— Tai mano apinasris. Man

beraišiodamas. Paskum išsitie
sė ir pažvelgęs į visus pridėjo:

— Norit užmušti? Muškite.
Visi tylėjo. Petras atrišo apy

nasri. Pavadis buvo kruvinas. 
Tylėdamas nutrynė pavadį į ra
sotą žolę ir nepažvelgęs nė į vie
ną, nuėjo prie arklių. Vyrai pa
stovėję sekundę aplink Kupstą, 
kaip susitarę pasklido į šalis. 
Kažkodėl nė vienas į Kupstą ne
drįso pažiūrėti. Nedrįso taip pat 
pažiūrėti ir vienas į kitą.

Tik Poviliukas išsiskyrė iš bū. 
rio, sugrįžo prie Kupso ir tarė:

— O pypkės... Pypkės man 
nebereikia. Gali pats sau ją pa
silaikyti. Ir nuėjo. Per laukus 
nujojo plačiai pasklidęs raitelių 
būrys, netrukus visai juos pa
slėpė tirštas rytinis rūkas.

(Pabaiga)

K.ncius ir M. Abarius, nariai — rio Jtaų šauliams Šv. Antano 
parapijos salėj e. Data dar ne
numatyta.

1 onau sekė kuopos pirminin
ko B. Valiukėno pranešimas. Vieno kito galvoj dingtelėjo: — 
Pranešė, kad šiuo metu į kuopą
įsirašė: Algis Rėklys, Paulius} Tuo tarpu aušrai rūpėjo pa- 
Milmantas ir Vytas Radzevi
čius, visi trys jaunesnio am
žiaus. Pasidžiaugė, kad stovyk
los baseinas išvalytas, tinkamas 
maudytis. Būtiniausi stovyklos 
darnai užbaigti. Salė nedidelė, 
bet nauja, virtuvė modemiška, j
su visais įrengimais, ratšinėiės 1 suspėįo visi pastebėti. Kilo ma- 
Kambarys, padargams pasidėti 
patalpa, poilsio Kambariai Z* 
sanitarinis namelis. Žodžiu, yra 
viskas, kas reikia. Kalne pa
minklas atkurtas pagal Kaune 
stovėjusį Karo muziejaus sode
lyje paminklą nežinomam ka
riui. žemiau, prieš pastatus, 
Kiemas apsodintas lapuočiais 
medžiais, kurie sudaro pavėsį. 
Nutarta “Pilėnų” stovykloje 
jvesti svečių knygą.

Posėdis užsibaigė 5:30 vai.
Ant. Sukauskas

keviėius, S. Sirutiene, St. Pau- 
ūkienė, B. Teiivėnas, P. Bukš- 
nys, A. Vaitėnas, A. Bukauskas, 
Moterų vadove A. Bukšnrenė ir 
menimėms reikalams ats. mu
zikas S. Sližys. Svečių teisėmis 
— A. Misiūnas ir A. Grinius.

Posėdį pradėjo kuopos pirm. 
B. Valiukėnas. Jis perskaitė

visi buvo pasiruošę baigti sli juo.

Kažin,, ką jis kišeniuos turi.

rybos. Montažas šiam momentui 
labai tiko.

Užbaigai sugiedotas Tautos 
hininas. Iškilmingam minėji
mui vadovavo Vytautas Ogilvis. 
Dalyvavo apie 150 publikos, bet 
galėjo būti ir daugiau. Minėji
mas praėjo iškilmingai. Po mi
nėjimo, visi dalyviai buvo pa

kviesti vaišėms veltui. Vaišes darbotvarkę, kuri priimta kaip 
paruošė darbščios klubo narės 
— P. Kraniauskienė, O. Pusdeš- 
rienė, E. Jodinskienė ir kitos.

Dariui ir Girėnui prisiminti 
Algis Vaitiekaitis paruošė paro
dėlę. prie scenos, ant stalo ir 
lentoje išdėstyta Dariaus-Girė
no pašto ženklai, pora medalių, 
testamentas ir kitkas. Per ma- 

laiKo buvo viską užsirašyti. 
* ❖ *

^fvfrURIO JURŲ 
ŠAULIŲ VEIKLA

Vasaros malonumams baigian
tis, ir ruošiantis žiemos veiklai, 
rugsėjo 24 d. Šv. Antano para
pijos patalpose kuopos vadovy
bė pakvietė valdybos narius po
sėdžiui, aptarti svarbius eina
muosius reikalus.

Posėdyje dalyvavo pirm. B. 
i Valiiikėnaš; jo pavaduotojas J.

žai

«

Great
Ameri

Machin

utaorva M plACft tSat h m«de 
Ast </dreanu. And, ILS.' Saving* 
dondt have- been helping to maka 
isnppy dream* Coma true foi yean.

Now, Bond* mature in lesa thar 
<x yaara. That means your dream • 
An catne true faster than ever before.

You can buy share* in youf parti- 
?cdar dream by joining the Payroll 
Saving* Plan where you work, or tb« 
^oad-c-Month plan where you bank.

pA/on you know itj your Amen£»a 
will be a reality.

Take stock in America.
'' » xniGure m lee*

skaityta. Praeito posėdžio pro
tokolą perskaitė seikr. A. Vai lė
nas. Protokolas priimtas be pa
taisų. Kasininkas V. Rinkevi
čius pranešė apie kasos stovį, 
diems metams kasoje turime 
pakankamai pinigų. Spaudai 
paaukota po 3u dot. — Kariui, 
Dirvai, Naujienoms ir Draugui. 
Bičiulio nuomone, po lygiai ne
tikslu. ,.

• jėi -Jg A i

Nmarta spalio mėn. 23 d. su
ruošti stovyklos vasaros sezono 
uždarymą. 4

Anksčiau kitų organizacijų 
ruoštas Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimas sekančiais 
metais numatoma ruošti švytu-

sijuokti. ji visu žingsniu pakilo 
aukštyn dangumi ir nušvietė vei
dus.

Domas bekeldamas koją nau
jam smūgiui į galvą krūptelėjo 
ir koją nuleido.

Ant žemės gulėjo Kupstas. Tą

žas stuniŠimas; netikėtas atsiti
kimas apsvaigino visus ir jie

Dagys

’ ‘ APIE DARBĄ IR DERLIU

AUG. GRICIUS

•- Tai, jei taip kada Petrą, tą 
gudruoli ant arklio sugautame, 
— Domas net nubudo. Juk tik 
reikia jis sugauti bevagiant, — 
rasi siūlo galą, o paskui kamuolė
lis nepasislėps...

— O kiek muilino akis, kalbė
jo... — prisiminė Petras. — Žmo
gus, girdi, geras, tik reikia jam 
tas parodlyti. Kur tau nebus 
geras... Kuris laikas švaistosi, 
kiek arklių dingo, o jis sau bi
jūnu žydi... Ir Domą, prisimi
nus nujotus arklius, pasiutimas 
nupurtė.

-- Neišsisuks... Kupstas mie
ste padarys kas reikia... O ir 
mes akis turime... Įdėsime mes 
tau geidimus, — užbaigė prisi
minęs Petro įsakymų savotišką 
aiškinimą — krūmuos kaip 
susitarsi...

Ir vėl miegas galingai 
Domą kaustyti.

— O juk jis paėjo... Gal
besisuka, — vėl pabudo Domas. 
Įtempė akis, nardė jomis tarpe 
arklių. Krūptelėjo. Vienu mos
tu griebė knarksintį Poviliuką

šuo

erne

kur

si vokta, pasklista Į visas puses; 
skriejo krūmais, per dirvas, vis 
už akių, jei vagis mėgintų tuo 
;ir kitu keliu pasprukti. Gania
vos vietoj liko visai tučšia; ug- 
uis viena kaip našlėė mirksėjo 
Ir iš ilgesio ruošėsi gestu

— Kupsto nėra, — pamanė 
Domas, — pamokintume... Pa
rodytume, kas daryti geidžiant... 
Kad tik už akių suspėti... Kartu 
u Domu skriejo dar keli raite

liai.
<— Vyrų pakaks, nors ir velniš

kas rankas turėtų... Domas vie
no tetroško: sugauti, sunaikinti. 
Paskui — bus ramu.

— Prie vieškelio visi laukai 
riksmo išgąsdinti neberimo, vis 
aidėjo: — Laikykit, vagį...

Vieškeliu dundėjo raiti. Pir
miausioj© arklio aiškiai ir lygiai 
dundėjo kanopos ta-ta-ta, ta-ta- 
ta...

— Geras arklys... Bet kieno?
— pamanė Domas ir riktelėjo:
— vagis atlekia.

— Kai raitelis prijojo vyrų 
būrį, šie puolė priešais, žirgas

? V T^'"ryįus, ramus ir susikaupęs 
Štai šeimininkas vaikštinėja. 
Ir kur jis būna, ką jis veikią, 
Vis tegalvoja apie sėją.
Savus laukus apeina jis. 
Kur darbas jo ir jo viltis; 
Pakrapšto žemę, papurena,
Kaip pūdymas yra išdirbtas, -^- 
0 tai atrojui daug ką mena.
Arimas drėgnas iš po kojų 
Garuoja šiluma kvapnia, 
Gi oras ramumu alsuoja, 
Skaistybė žydi visata 
Ir kviečia sėklą dirvon berti.
Puraus arimo sužavėtas, 
Artojas skubina žingsnius 
Ir eina tiesiai savo klėtin 
Patikrint sėklinius javus.
Ten pasišaukęs jauną sūnų, 
Jis semia sėklą iš aruodo 
Ir moko jj, kaip reikia dirbti, 
Kad darbas duotų jiems paguodą. 
“Sūnau, prieš pradedant ką veikti, 
Tu pasiruoški tam gerai, 7
0 eidamas j lauką sėti ?
žiūrėk, kad švarūs būt grūdai. i'

(Bus daugiau)

ir pasodino. Nuo žemės pakilęs 
šešėlis prislinko ir vieno arklio, 
išpančiojo jį ir už prusnų pa
ėmęs nusivedė.

— Domui sustyro visi sąnariai, 
mintis sustingo, lyg užkliuvo 
kur. Rodėsi, nebebuvo kur dė
tis. Domas pasileido prie ugnies 
ir čia jam tarytum kas gerklę at
kimšo:

— Vyra;, vagį. Laikykit, — 
suklegėjo laukai, net vos paste
bima besirandanti aušra to riks
mo nusigandusi prasmego. Ap
link ugnį miegojusieji subruz
do. kaip paberti nusirito i šalis.

O laukai atgijo, patys kartojo
— Vagį laikykit. Vagi.

Kaimuose staugė šunes: vieno 
drąsaus, atkaklaus žmogaus su

judintas žemės kampas nito iš- 
‘ gąsčio ir nus>minimo ''-vaitoja

— Laikykit... — šaukė riksmo 
pažadinti toli m rausiu kaimų 
arkliaganiai, jųjų riksmą pagavę 
kartojo dar tolimesni.

Pažįstami vviems buvo kebai, 
Į šuntakiai. Akies mirksniu su- 
I

išgąsdintas šoko į šalį. Sunkiai 
ir kažkaip drėgnai žnektelėjo 
ant vieškelio kūnas.

— J-a-o. Ach.
Klaikiose laukų prieblandose 

nuskardėjo pašėlęs šauksmas, 
suskambėjo jame senos svajo
nės įsikūnijimo džiugesys ir 
greito keršto saldumu pasigar
džiavimas.

Vagis buvo apinasriais suriš
tas taip kietai, kaip gali surišti 
dešimtis jaunų ir raumeningų 
rankų. Jis gulėjo kniūpsčias. 
Plaukai pašiurę ir sudrėkę krau
ju; žandas gausiai kruvinas ir 
iš po veido lakstė j šalis smar
kaus alsavimo vaikomos vieške
lio dulkės.

Vyrai stovėjo aplink, tarytum 
pamiršę kas toliau bedaryti.
< nujoti. —
pranešė kalbas. •'

Šimo arklį!
Domas pirmasis nubudo ir at

sidėjęs spyrė koja vagiui į fe
ną.

Suskato ir kiti vyrai.
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,

Kaip nubausti Sovietus?
Rugsėjo pirmos dienos naktį rusų karo lakūnas, ga

vęs savo viršininko įsakymą numušti beginklį Pietų Ko
rėjos keleivinį lėktuvą, jį sunaikino japonų jūroje. Buvo 
tvirtinama, kad P. Korėjos lėktuvas skrido Sovietų erd
vėje, bet rusas lėktuvą nušovė tarptautinėje erdvėje.

Rusų lakūnai dvi valandas sekė Sovietų erdvėn įskri
dusį P. Korėjos lėktuvą, bet nieko jam nedarė. Jie net 
nežinojo, kad jų erdvėje skrenda Pietų Korėjos keleivinis 
fektuVaš:' Jiėms atiįdė, jžad -Sovietų jerd^ėję- slĮido Ame
rikos žvalgybinis lėktūvąš. Šovietų: kariuomenės' vadovy-. 
bė 8 .lakūnams aiškino1/ kad virš Ochocko jūros skrido 
Amerikos žvalgybinis lėktuvas, norįs patirti žinių apie 
Sachalino salos gale įrengtą sovietinę tvirtovę ir įsakė 
minėtą lėktuvą numušti. Lėktuvą sunaikino rusas lakū
nas, įsakymą lakūnui pasiuntė, rusas aviacijos viršinin
kas, bet pradžioje rusai paskelbė, kad lėktuvą sunaikino 
Sovietų lakūnas. Už savaitės rusai taip pat pranešė, kad 
amerikiečiai kalti. Ištisą savaitę Sovietų radijas ir tele
vizija tvirtino, kad amerikiečiai bandė patirti Sovietų 
apsaugos paslaptį, todėl ir įvykusi nelaimė.

Sovietų radijas ivlrtino, kad Amerikos žvalgybinis 
lėktuvas du kartus lydėjo Sovietų erdvės gilumoj skren
dantį Pietų Korėjos lėktuvą ir įsakinėjo, kur jis turi 
kreipti dėmesį.

Sovietų kariuomenės vadovybės pranešimuose kilo 
didelis sumišimas, kai Sekretorius George Shultz paskel
bė ruso lakūno pokalbį su Sovietų aviacijos bazės Sacha
line viršininku rusu.

‘ Pokalbį tarp ruso viršininko ir ruso lakūno užregist
ravo japonų pakraščių sargai. Japonai užregistravo visą 
tą pokalbį, bet pas^albe tiktai dalį Japonai buvo tikri, 
kad Sovietų valdžia paskelbs dar vieną netikslų. prane
šimą, kad kiltų sumišimas ir būtų galima Ameriką ap
kaltinti. .

Pranešimą apie lėktuvo numušimą paskelbė Sovietų |

bandė įrodyti, kad visi pranešimai buvo tikslūs, bet susi
maišė, kai Maskvoje veikiantieji laisvojo pasaulio laik
raštininkai paklausė, ar Sovietų lakūnai skiria keleivinį 
lėktuvą, vežantį kelis šimtus keleivių, nuo Amerikos 
žvalgybinio lėktuvo.

Visų Sovietų karo jėgų maršalas susimaišė Jis pra
dėjo dairytis pagalbos iš kelių Sovietų patarėjų, bet jie 
tylėjo. Lakūnas buvo įsitikinęs, kad jis šauna į ameri
kiečių lėktuvą. Rusas šovė į Amerikos žvalgybinį lėktuvą, 
o pataikė į Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą. Jeigu Sovietų 
aviacijos kapitonas būtų skyręs Amerikos žvalgybinį lėk
tuvą nuo Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo, tai būtų kelei
vinio lėktuvo nenumušęs.

Sovietų kariuomenės vadovybė nenorėjo prisipažinti, 
kad rusų lakūnai neskiria Amerikos žvalgybinio lėktuvo 
nuo Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo, bet jie vis vien tvir
tina, kad kalti amerikiečiai, kurie siuntė Pietų Korėjos 
kelivinį lėktuvą į svarbias Sovietų tvirtoves Sachalino 
salos gale. Amerikos žvalgybinio lėktuvo galėjo ir nebūti 
Sovietų erdvėje, bet jie pasiuntę ten P. Korėjos lėktuvą. 
Kokie įrodymai tokiam tvirtinimui? Jokių. Absoliučiai 
jokių. Marš. Ogarkovas yra įsitikinęs, kad JAV siuntė 
Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą šnipinėjimo tikslais, todėl 
kalti ir amerikiečiai.

Andropovas daugiau žino, negu marš. Ogarkovas, bet 
ir jis tvirtina, kad Amerikos kariuomenės vadovybė siun
tė pietų korėjiečius į Sachaliną, todėl amerikiečiai esą 
kalti dėl visos nelaimės.

Sovietų kariuomenės vadai ištisą savaitę skelbė me
lus apie žiaurų Sovietų aviacijos viršininko elgesį su be
ginkliais Pietų Korėjos lėktuvo keleiviais. Andropovas 
veik ištisą mėnesį tylėjo, bet karprez. Reaganas Jung
tinėse Tautose iškėlė visą Sovietų Sąjungos melą, tai ir 
Andropovas stojo ginti melagingus Sovietų kariuomenės 
vadų pranešimus apie beginklio lėktuvo nūmušimą ir 269 
keleivių nužudymą.

Leninas, Stalinas,. Chruščiovas^ Brežnevas ir Andro
povas pėr 6.Q ihetų apgaudinėja rusus, kaimynines- tautas 
ir visą pasaulį, kad! Sovietų imperijoj esanti kitokia’san
tvarka, tddėl Ariierika ir stengiasi patirti naujos “prole- 
tarus ginančios” apsaugos planus. Visa rasų tauta, rusų 
carų pavergtos tautos žino’ kokia buvusioje rusų imperi
joje esanti geresnė tvarka, “kur nėra išnaudojimo-,■ kur 
visi turi tas pačias teises ir kur dabar visi daug geriau 
gyvena, negu gyveno caro laikais’*.

Užtenka nuvažiuoti bet kurion Rusijos ąr rusų komu
nistų pavergtoh valstybėm kad šąvo akimis pamatyti šių 
tvirtinimų melą. Dar ir šiandien pavergton Lietuvo nu
važiavusiems Amerikos lietuviams neleidžia parodyti, 
kaip tie kaimiečiai gyveną. Juos suvežą į Vilnių ir Gin
taro valgykloje jiems parodo kaip amerikiečiai atrodo.

Keista, kad trys geriausieji Amerikos lietuvai Žur
nalistai, suvažiavę į Clevelandą, sprendžia, kaip nubausti 
Sovietus. Jie nesprendžia, kaip nubausti komunistus, pa
vergusius rusų tautą,’ išvaikiusius steigiamąjį rusų seimą, 
visoje Rusijoje įvedusius komunistinę vergiją, tą komu
nistinę išnaudojimo sistemą primetė Rytų Europai, Azi
jai, Afganistanui, o dabar stengiasi ją primesti ir Centro 
bei Pietų Amerikai. . .

Andropovas kalba apie sovietinę sistemą, kurios So
vietų Sąjungoje nėra. Leninas ir Trockis nuvertė demo
kratinę Rusijos vyriausybę ir įvedė sovietinę tvarką. Jie 
pasinaudojo Petrogrado darbininkų taiybomis. Tų tary
bų vardu išvaikė steigiamąjį rusų seimą, įvedė “raudo
nąją armiją”, o už pusės metų panaikino ir Petrogrado

T

karo jėgų viršininkas, maršalas Nikolai Ogarkov. Jis darbininkų tarybas. Taryba rusiškai, vadinasi Soviet.

Mūsų literatūrines kalbos tėvas

Jonas Jablonskis

Taip yra Vadinamas kalbinin
kas Jonas Jablonskis, kuris gi
mė 1860 metų gruodžio 30 dieną. 
Taigi 1983 metų pabaigoje su
kaks lygiai 123 metai, kai jis at
sirado šiame pasaulyje^ į 

. Minint šią-sukaktį, verta pa
kartoti, ką apie Jablonskį yra pa
rašęs kalbininkas J. Balčikonis. 
Štai jo žodžiai:

" “Jablonskis mūsų tautai yra 
vienas iš didžiausių vyrų, kokie 
kada buvo. Už nuopelnus, pada
rytus Lietuvių kalbai, jis ?.mži- t
nai paliks tautos atminime. Kol

ko dar daugiau Žemės Rygiš
kiuose. Todėl ir ubuies kalbi-

šinėdavo slapyvardžiu Rygiškių 
Jonas.

Bet nuo mažens Jonukas bu-

tuvdkai skabyti Ir rašyti ji pra
mokė motina ir keliaujantis siu
vėjas. Tačiau tėvai ir giminės pa 
stebėjo berniuko gabumus ir nu
tarė jį siųsti mokyklon.

Ir pradžių busimasis kalbinin 
kas lankė Naumiesčio mokyklą, 
kur mokėsi trejus metus. Vė
liau įstojo į Marijampolės gim. 
naziją ir ją baigė aukso meda
liu. Nors Marijampolės gimna
zijoje iš “graždanka” rašytų kny 
gų ir buvo truputį idėstoma lie
tuvių kalba, tačiau tos menkos 
žinios nekėlė mokinių patrio
tinių jausmų. Nieko rimčiau 
apie lietuvybę negalvojo ir J.

■ Jablonskis. Šiuo klausimu jis 
susirūpino tik 1881 m. įstojęs 
Į Maskvos universitetą studijuo
ti senovės kalbų ir ten susiti
kęs su kitais lietuviais studen
tais. Štai kaip jis pats rašo apie 
savo studijų dienas: “Gyvenimas 
Maskvoje, tarp lietuvių draugų, 
kurių tarpe radau jau Šliūpą, 

'■ tuojau mane perdirbo — po kiek 
į laiko jaučiausi jau visas lietu- 
' vis”.

Įsitraukęs į lietuvių studentų 
veiklą, ir garsių kalbininkų pro
fesorių F. Fortunatovo ir T. Kor- 

. -paragintas, jaunuolis nutarė 
'atsidėti lietuvių kalbai — ėmė 
aktyviai dalyvauti lietuvių stu
dentų draugijoj^jąsibeti į ‘-Auš-

t jais žodžiais, kartų kaitoms 
skelbs jo vardą. Iš prastų kai
miečių susižinojimo priemonės, 
kuria buvo laikoma lietuvių kąl 
ba, jis beveik per pusę šimto 
męĮų nepaliaujamo darbo pada
rė ją tobulu minties įrankiu, 
tinkančiu vartoti visose kultū
riškai organizuoto krašto, gyveni
mo srityse. Savo ’ raštais padė-

. itetuvių kalbos mokslui pa
matus ir nustatęs jos metodu^- 
jis, be abejo, atsĮstojĄ^žymiąU-. .^mo^^vaikus, paskui įdirbo se 
šioj vietoj tarp kitu mokslinui-

■ kų lituanistų”.

Jablonskis gimė ir augo Ku-mūsų kalba skambės tarp' šios 
žemės giminių, tol ji, jo apva- bilių kaime, netoli Kudirkos 
lyta nuo svetimų šiukšlių, iš- - Naumiesčio, Tėvas, nors buvo 
skaidrinta ir praturtinta nau- pasiturįs ūkininkas, bet nųsipir-

Lietuviai ne visuomet tą žodį išverčia. Jie sulietuvina ir 
vadina Sovietai. Nei Leninas, nei Trockis to Petrogrado 
Sovieto nepajėgė sunaikinti. Leninas įtikino jauną. caro 
armijos kapitoną M. Tuchačevskį organizuoti Kronštadto 
paėmimą, buvo susispietęs Petrogrado Sovietas. Caro 
karininkas Tuchačevskis užėmė Kronštadtą^ Petrogrado 
Sovieto rinktus atstovus sušaudė ir Sovietus panaikino 
ne tik Petrograde, bet ir visoje Rusijoje. Jie naudojo 
sovietų vardą, bet sovietų jau nebuvo.

Vėliau Stalinas sušaudė tą patį Tuchačevskį. Jis vi
siškai išnaikino sovieto idėją ir pakeitė prasmę į komu
nistų partijos centro komitetą, o vėliau į partijos sekre
torių. šiandien Rusijoj Petrogrado sovieto ir kvapo nėra. 
Šiandien viską tvarko kompartijos sekretorius.

Kokia prasmė kalbėti apie sovietų nubaudimą, kada 
tų sovietų visai nėra. Reikia bausti nusikaltėlius, o ne ' 
tuščią sąvokų. Sovietų Sąjungoje sovietų nėra.

’ yo kraŠą šviesti liaudies. Nįę- 
; iiir n^ąūęl^mas vietos, J. Ja- 
bLonskiš.iĘ’ pradžių privačiai

kretoriumi Marijampolės teis- 
; me. Tik 1889 m. pradėjo mo
kytojauti Mintaujoje, čia jis 
telkė lietuvių mokinius, lavino 
juos, ragino domėtis gimtąja kai 

! ba. Dažnos mokinių sueigos mo
kytojo bute^ pašnekęsįai atkrei
pė valdžios dėmesį, ir J Jablons
kiui teko 1896 m. išsikelti į Ta- 

’ liną. Bet ir čia jis pradėjo telk
ti lietuvius mokinius, daug ra- 
'Šė į rietuviškus laikraščius, čia 
prasidėjo ir jo, kaip kalbininko 
veikla.

1897 m. J.. Jablonskis, pa
kviestas redaguoti A, Juškos žo- 
<lyno, n,ęrte pasinėrė. į darbą ir 
įtraukė į jį daug lietuvių inte. 
tigentų, kultūros darbuotojų: 
Ą. Bulotą, V. Mickevičių, J. šla
pelį Žemaitę, K. Jauniu, P. Avi- 
žonį ir kt. (J. Jablonskio reda
guota A. Juškos žodyno dalis 
pasirodė Petrapilyje 1904 m.).

1903 m. grįžęs į Lietuvą, Ja- 
i blonskis apsigvveno Šiauliuose. 

Čia jis tvarkė grafo Zubovo ar- 
(Nukelta į 5 psl.)

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Gal labai suspaudė jai širdį M pastebėjo, kad 
Petras jau ne tas švelnus, mielas berniukas, kurio 
akys žibėjo laime, kai Marytę matydavo. Jis da
bar eina Į mokslus, puikybės kupinas, nenori su ja 
kalbėti, ji jam prasta tarnaitė. Ar ji tuomet ne
pamanė, kad mokslai tai yra pats blogiausias da
lykas, nes jie žmogų išpuikina. Bet ji, vargšė, ne
žinojo, kad tai ne mokslai buvo kalti, bet jo susiža- 
dėjimas ir vengimas bet kokių šalutinių saitų su 
kitomis. Ji nuėjo tuomet liūdna. Jos basos kojos 
ir balta skarelė dingo už aukštų topolių ir eglu
tėms! apžėlusios kapinių tvoros.;,3 < ■ ; . .

Petras tuomet nudžiugo, kad Marytė taip 
greitai dingo. Ji dingo tuomet ir jfei jos daugiau 
nebematė,' niekad apie ■ ją itesiteiravo ir ničnieko 
negirdėjo. Ir štai dabar vėl ji>tgyja, lyg iš numi
rusių prisikelia. Kaip hūošUbUs yra gyvenimas ir 
kai netikėtai susitinka Žmonių keliai.

Arba vėl, koks tai netikėtas susitikimas su 
Surgaila, kelis kartus buvusiu draugu. Pelkinės 
progimnazija, paskui Kamuoliai, kur Surgaila 
I uvo raštininku valsčiuje, o jis agronomu. Pas- 

gyvenimas išskyrė ir dešimtimis metų nesi
matė. o dabar vėl štai susitinka. J keistas puses 
j įdviejų gyvenamas išriedėjo, bet štai susitinka 

kaip geri draugai. Taip eina, .vingiuojąs! gy- 
pnimo keliai i) apsukę grįžta į ten. iš kur pra

dėjo. Surgaila kažką pasakė, kad jis esąs kaltas 
dėl jo gyvenimo tragedijos. Kažin ką jis turėjo 
minty, gal jis kliedi?

Giedros mintys vėl grįžta į praeitį, į toli pra
bėgusius metus. Jis vėl mato save Švendrinės gim
nazijoje. Prieš pat mokslo metų pabaigą, gegužės 
mėnesio vidury, telefono laidais suskambėjo ge
dulas — mirė jo tėvelis. Tiesa, jis sirginėjo. Morta 
rašė laišką apie tai ir jis lankėsi namie. Tėvelis 
gulėjo lovoje, buvo kiek pageltęs, bet neatrodė 
silpnas. Jis sakė:

— Nežinau, kaip judu su Morta gyvensite. 
Mano sveikata eina blogyn. Netrukus reikės pasi
šalinti. Ateik arčiau prie manęs, aš tave palai
minsiu.

Tėveli, tu dar esi stiprus, kodėl taip skau
džiai kalbi? Gyvensime drauge dar ilgai. Tu ge
rai atrodai, — nustebo ir susijaudino Petras.

- — Aš niekuomet iki šiol nesakiau mirsiąs ir 
jūsų negą^tinau, bet dabar jaučiu, kad netrukus 
taip bus. Gyvenkite, vaikučiai, tvarkykitės, kaip 
jūs išmanote. Aš nieko neturiu, nieko negaliu 
jums palikti, negaliu pasakyti jums, kaip turite 
gyventi. Esate jau suaugę, turite savo protą, tai
gi juomi ir naudokitės.

Petrai atsiklaupia prie jo lovos? ir drebanti 
tėvelio ranka paženklina didelį krežių virš'jo 
galvos.

— Telaimina tave Dievas visuose tavo dar
buose ir per visą tavo gyvenimą, — pasakė jis, 
ir nutilo.

Tėvelis buvo skaitęs knygose, kaip žydų 
patriarchai laimindavo arba prakeikdavo savo 
vaikus, ir kaip tas jų palaiminimas sekdavo vai
kus visą gyvenimą. Jis buvo įsitikinęs, kad tėvo 
palaiminimas yra daug vertesnis, negu stambus 
turto palikimas. Jis neturėjo nieko, ir nieko ne
galėjo Petrui palikti. Jis palieka jam patį svar
biausią dalyką — savo palaiminimą. Dabar tėve
liui taip gera, jis padarė tai, ką jis turėjo pada
ryti. Petras dabar gyvens gražiai, daug laimės, 
daug pasieks, bus gerbiamas, bus laimingas, nuo 
visokių belaimiu bus apsaugotas, nes jis bus ga
vęs taip svarbų tėvo palaiminimą.

Lyg replėmis suspaudė Petro krūtinę. Ne
jaugi tėvelis dabar mirs? Jis niekad nesirgdavo, 
niekad nesakydavo mirsiąs. Dabar jis sako. Ar 
tai iš tikro? Juk taip neseniai, tik praeitą vasarą 
mirė jo mama. Petras laiko uždaręs savo ašarų 
šaltini, kuris veržiasi Čia pat prie sergančio tėve
lio lovos. Jis ramina satfe, “kad tėvelis dar nemirs, 
kad jis dar gan stiprus. Mama mirė, bet ji buvo 
silpna, reikėjo ją slaugyti, valgydinti Taip pat 
Benediktas, mirė praeitą žiemą, bet jis turėjo 
džiovą, ilgai sirgo. Tėvelis seniai sakė, kad nieko 
iš Benedikto nebebus, nes džiova kiekvieną žmogų 
nuvaro į kapus. Ne, tėvelis nemirs, jam tik taip 
rodosi. Tas jo susirgimas neatrodo rimtąs.

— Kažin kaip čia bus, abejingai sako Mdr- 
ta priemenėj. — Tėvelis eina silpnyn. Kažin kas 
jam pasidarė, jau kuris laikas guli. Dabar nustojo 
valgyti. Petrai, ar tu vėl išvažiuoji pšvendrinę?

— Taip, Mortele, reikia mokytis. Vasaros 
atostogos jau bus netrukus. Man neatrodo, kad 
tėvelis ruoštųsi mirčiai; manau, nėra reikalo man 
pasilikti. Turėčiau pristatyti liudijimą gimnazi
jai, jei bent vienai dienai namie pasilikčiau. Jei 
bus blogiau, duok man žinią telefonu, aš tuojau 
būsiu namie.

Petras išvažiavo. Tai buvo paskutinis kartas, 
kai jis matė gyvą, kiek pageltusj tėvelio veidą, gir
dėjo jo žodžius ir priėmė palaiminimą.

Benedikto karstas dar kartą išvydo saulės 
šviesą, kai duobkasiai jį atkasė Šiltą gegužės mė
nesio vakarą. Ten buvo jis užkastas praeitą žiemą, 
speigui spaudžiant Ir pūgai siaučiant. Į tą pačią 
duobę jleido dabar tėvelio karstą ir paguldė jį 
prie Benedikto. Sudundėjo piliamos žemės ir grei
tai atsirado kapas netoli to kapo» kuris buvo su
piltas ant mamos karsto praeitą vasarą.

Trobelė prie alksnyno liko tuščia, tuščio. Ten 
tik matėsi dideli aptrinti kailiniai, kuriais tėvelis 
■susisupęs sėdėdavo lovos gale, ir baltavo dėmė as
loje, kur tėvelis kratydavo pypkės pelenus, čia 
pat ant lango matėsi padėta pypkutė, kurią tė
velis paskutinį kartą rūkė ir kurią Petras buvo 
jam padovanojęs, kaip pirmą Ir vienintelę savo 
dovaną,, jo vardo dienos proga.

(Bna daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos poslapių. Kaina $5. Minkšti 
riršcliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
NaajieAoe, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS - 
gydytojas ir chirurgas 

Waetohuctw Community klinika* 
Medicine* direktorių* __

1934 S. R4, W**tch»rter, UL
VALANDOS: 3—0 darbo diėLomii

SUSIRINKIMŲ

Tel: 562-2727 ari»562-272§

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo poato&toginis nariy susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, spalio 6 d., 
1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Narės prašo- 
mis atsilahkyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti.

Eugenija Štrungys

GYDYTOJA* Ik CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

J9O7 Weet 103rd Street

JiniškiečiŲ Labdarybės ir Kultūros 
klubo p o a t ostogirvis susirinkimas 
Įvyks antradieni, spalio 4 d., 1 vai. 
popiet, Vyčių salėje, 2455 W. 47th St

Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptartu

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344
__ _

Chicago® apskrities tarybos pirmininkas George Dunne, Illinois Demo-

DEIKI
GAIDAS - DAIMID

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Touhy mirė penktadienį. Jis visą laiką bendradarbiavo su Daley.

OFTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
Uli W. 71«t St TeL 737-5149 

Tikrina akie. Pritaiko akinius 
ir “contact leaaes”,

Upytės Draugiško klubo poa tosto - 
ginis susirinkimas įvyks penktadienį, 

j spalio 7 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
'jak salėje, 4500 S. Talman Avė.

Nariai prasimi atsilankyti, nes yra 
daug reikalų aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
MM WEST ttrd STREET 

Y&laodos: aattad. 1—4 popi**.

Ofise telefeaee; 776-28W,

Prostatos, inkafų ii šlapume 
takj chirurgų*.

7 5025 CENTRAL AVĖ. =
St Petersburg, Fla. 337J.£

K (8132 321-4201

PELESOS LIETUVIU...
Atkelta iš 3 psi.

bėgo nuo jų apie kilometrą šauk, 
damas: “Peliaski Bože, spasi me
nial” (Pelesos Dieve, gelbėk ma
nei”). Tėvelį išgelbėjo pro ša
lį važiavęs vairuotojas, kuris už
metė ant jo žibaluotą šimtasiū
lę... Tą pačią dieną Tėvelis buvo 
nugabentas ligoninėn, kur gy
dėsi 3 mėnesius. Buvo manyta, 
kad reikės amputuoti vieną ko
ją, bet nereikėjo — išgijo.. Iš
ėjęs iš ligoninės, Tėvelis apsi- parengęs ne vieną, 
gyveno Lietuvoje, Eišiškėse. 1

MUSŲ LITERATŪRINES... kalb°s praktikos klausimais.
Puikiai pažindamas liaudies kal, 

Atkelta iš 4 psl. kalbininkas raštų kalbos pa-
chyvą. Panaikinus spaudos drau grindų laikė gyvąją liaudies šne- 
dimą, 1904 m. išvyko į Vilnių kamąją kalbą. Iš-liaudies kal- 
ir pradėjo dirbti lietuviškų laik- bos pavyzdžių jis, paprastai, 
raščių redakcijose, redagavo kny sprędavo ir apie atskirų žodžių 
gas, dėstė mokyklose lietuvių 
kalba.

J. Jablonskio mokslinis pali
kimas yra didžiulis. 1932-1935 
metais išėjo J. Balčikonio pa
rengti “Jablonskio raštų” 5 to
mai (įvairhūs straipsniai), 1957 
—1959 m. J. Palionio redaguoti 
•‘Rinktiniu raštu” 2 tomai (I to- V ‘ ' “-t f ' ’ K ' -
mas — lietuvių kalbos vadovė
liai, II tomas — kalbos taisymai, 
recenzijos). Ypač svarbios yra 
J. Jablonskio lietuvių kalbos 
gramatikos. Jų žymusis kalbi
ninkas per 50 darbo metų yra

darybos gerumą, ir apie sin
taksinių konstrukcijų lietuviš
kumą, ir šiaip apie kalbos ly
čių tinkamumą lit. kalbai. Rašy
damas daug principingų recenzi
jų straipsnių, redaguodamas Že
maitės, Bitės raštus, pats su mo
kiniais versdamas kitų kraštų 
rašytojų veikalus, J. Jablonskis 
praktiškai’mokė savo kartos žmo

PERKRAUSTYMAi

Laidūnai — Pilna apdraudę 
ŽBMA KAINA 

Fromam Matter Charts 
ir VISA korteles.

1. ŽĖRIMAS. TeL 925-Mtt

Apdrausta* porkraustytnac 
ii įvairiu atstua^, 

ANTANAS VILIMAS 
Tri. J74-1SS2 arba 37M9H

— n

AADIJO 4E1MQS VALANDOS

nuo 8:30 ii v«L ryto.
Stotie WOPA - UH AM

MarquHt* Parha,

TeMj 778-154J

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 60839

/ 1

Į ® ‘‘Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZOŽIONYT8

XAudie® nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 8 JO vai. vakaro- 

Vlaoe laidoa ii WCKV ftotiaa.

U WTIS atotlea. 1110 AM banga.

16U W. 718* Street

Chkagu, UHnoi BOGŽf
TeleL 77S-M74

Daug straipsnių jis parašė ir

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

NEW YORK, N.Y. 10017 
TeL: (212) 758-1150, 758-1151

Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49505 

Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J.
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. C8701 
Miami Beach, FL 33139 

Montebello, CA 90640 
New Haven, Conn. 06511 
Newark. N. J. 07106 
New York, N Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

72 Caunty Road No. 42
393 West Broadway 
fllO ~ 
2501 
6089 
1807 
1541
194- 8 Main Street
1082 Soringfield Ave.
1839 Park St.
241 Fourth Street
1352 Washington Ave.
1800 W. Beverly Blvd 
(329 Boulevard
•M Sanford Ave., 
45 Se<ond Ave. 
IM West 14 St.
1114 H. 5th Street 
491$ Did York Rd.
1307 t. Cerson Street 
535 C6ok -Street
144 Millbury Street
309 W. Federal Street

SeaviewWest 69 Street
SUte Road 
Beineke Road 
Plainfield Ave. NE

612-432-3W 
6l7-26#-87M 
203-367-2843

WA 5-2737 
384-1738 
432-5402 

616-361-5960 
201-342-9110 

374-6446 
203-232-6600

FO 3-8569 
305-532-7026 
213-727-0884

LO 2-1446 
373-8783 

AL 4-5456 
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756-1668
SW 8-2868 

Rl 3-0440

Jo išugdyti lietuviai mokslinin
kai, mokytojai, kultūros darbuo
tojai tęsia savo mokytojo darbą, 
neleidžia mūsų raštų užteršti 
svetimybėmis.

Vytautas Vitkauskas

Toronto miesto Istorija 
yra labai marga

j

Kanadoje, į pietus nuo Onta
rio eėero yra garsus miestas To
ronto. Indi jonų kalboje tas žo
dis reiškia “susitikimo vietą”. 
Fortą ir sodybą įsteigė čią„.pran- 
cūzai ir Toronto buvo jų ran-

Tik .1760 
metais tą miestą užėmė anglų 
būriai po vadovybe Robert Ro
gers. Praėjus 30 metų čia buvo 
perkelta šiaurinės Kanados so
stinė. Tuomet Toronto turėjo 
740 gyventojų. Dabar jis yra 
antru (didžiausiu miestu Kana
doje. , ; I

hes taisyklingas raštų kalbos, koše per 200 metų, 
ją gyveno, švarindamas nuo bar- * 
barizmų, žargono. Į literatūri
nę kalbą jis įvedė anksčiau raš
tuose nevartotų liaudies kalbos 
žodžių, sukūrė nemaža nauja
darų: J

, J. Jablonskis vadinamas lie
tuvių literatūrinės kalbos tėvu.

FRANK PLUSK (PLUSKEVICH)
Gyv. Brighton Parke, Chicago je.

Buvo Pirmojo Pasaulinio karo veteranas.
Mirė 1983 m. rugsėjo 30 d. 5 vai. ryte, sulaukęs 89 metų 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: žmona Augusta, pagal tėvus Kaukas,! 

sūnus Ronald Plusk, jo žmona Rosemarie, trys anūkai — 
Frank, Cynthia ir Ronald; posūniai ir podukros — Steve' 
Niprikas, jo žmona Joanne, Aldona Krienke, jos vyras Wil
liam, Ursula Mihajlov, Ruth Kaczynski, jos vyras Edward, 
Walburga Blattner, jos vyras Raymond, ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Priklausė Amer. Legiono Dariaus-Girėno postui #271.
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, nuo 2 vai. popiet iki 

10 vai. vak., Gaidas-Daimid (Eudeikio) koplyčioje, 4330 S. 
California Ave.

Pirmadienį, spalio 3 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse, 

i Visi a.a. Frank Plusk giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
Ikutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, anūkai, posūniai ir podukros.

Laidotuvių direktoriai — Dovydas Gaidas ir Geraldas 
Daimid. Tei. 523-0440.

BIELIŪNAS
I 4: š - LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
TeL — 523-3572

... ...... -- ------- -—-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

> z "VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 -t>
TeL: 652-5245

IRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ v

Patarėjai ii laidojimo direktoriai: J * ~ *

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ t

Laidotuvių Direktoriai V

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois t 
Tel. 9744410

VASAITIS-BUTKUS t

j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI K \

1446 South 50th Avenue \
Cicero, Illinois v

Telefonas — 652-1003 \

.5 — Naujienos, Chicago, Ill. —u Sat-Monday, October 1-3, 1983
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Laiškas Naujienų redaktoriui
Gyvenu Naujoje Anglijoje 

jau daugelį metų. Čia užaugi
nau savo vaikus, kurie lyg parneš 
Čdai išskrido iš tėvu lizdo. Au- 
gimSamas juos mokinau ir auk
lėjau, kad jų tėvai, palikdami 
gimtąją žemę, taip pat išsinešė 
įsipareigojimų ne vien savo vai
kus lietuvių kalbos išmokyti, 
bet kad ir anūkai jaustų ryši su 
savo prosenelių žeme, kad lie- 

‘ tuvių kalba nebūtų anūkams sve
tima, bet kad jie išmoktų lietu 
viškai šnekėti ir rašyti ir, atė
jus lemtingam lietuvių tautos 

s. ir Lietuvos momentui, pavaduo. 
tų pavergusiuosius ir išsiskyru
siuosius.

Deja, gyvenimas parodo, kad
• sudedamos viltys į anūkus sun- 

kiai pildosi, nes gyvenimo są-
• :Iyg°s išblaško tautiečius po to- 
‘ limus šio krašto kampus ir jiems 
■ sunku palaikyti ryšius su lietu-
• vių kultūros centrais.

Negalėdamas važinėti ir arti- 
jniau susipažinti su mūsų jauni
mo auklėjimo centrais, norėčiau 
daugiau smulkmenų patirti apie 
.Chicagoje egzistuojančią Ameri
kos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
Draugiją. Paskaitau apie ją Chi
cagoje leidžiamuose dienraš
čiuose, bet apie ją mažai ką su
vokti galiu. Norėčiau gauti at
sakymą, kam toji draugija pri
klauso? Kas yra tos draugijos 
savininkas? Kiek ji turi narių? 
P svarbiausias klausimas yra — 
kokie yra tos draugijos tikslai.

Tokie atsakymai būtų įdomūs 
•ne vien man, bet ir visiems lie- 
ituviams. Gal toji draugija ga
lėtų priimti jaunų lietuvių tė- 
jyų vaikus lietuviškumo ugdy
mui, o mes, pavargusieji, gal ga-

V f

F ,

F

tftAL 1 STATI hOt 1AUI

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

II

1540 KC. Programa pradės veik
ti nuo lapkričio 5 d. Visais pro
gramos rc-k-l-P prašom rašyti 
“LA” 2646 uest 71 Str. Chicago, 
U.. 6U629. T J. 778.5374. Tad 
klausykitės liet, programos!

B.

lėtume matcri liai jos egzisten- 
•ijų pn’-r'-rr-H?

Beje, ar žodis Alvudas, kaip 
laikraščiuose rašoma, reiškia tą 
pačią Amerikos Lietuvių Vaiko 
Ugdyme- Draugiją? i

Prašau, pone Redaktoriau, šį ~ 
muno laišką patalpinti savo dien. į 
raštyje, kad ne vien tik man, bet. 
ir visiems būtų paaiškinti su lie.- 
tuvybės išlaikymu rūpimieji 
klausimai.

Su pagarba •
Justinas Pažemeckas ■

PHOENIX, ARIZONA
i

Šiame mieste ir apylinkėse gy- , 
vena išsiblaškę apie 300 lietu
vių. Jų veikla ribojasi įvairiais 
retkarčiais parengimais, o žiemos 
laikotarpyje būna kas sekmadie
ni lietuviškos pamaldos. Žiemos 
sezone atvyksti daug atostogau
ti, nes čia klimatas sausas ir šil
tas. i

— Penktadienį, spalio 7 d., 
7 vai, vak., Lietuvio'Sodybos sa
lėje įvyks Chicagos Lietuvių j 
Spaudos klubo narių susirinki
mas. Bus įdomus pranešimas. 
Visi nariai privalo dalyvauti.

Valdyba
— LIETUVIŲ TAUTINAS 

SĄJUNGOS kuklus narys ir! 
per ilgą laiką kismet novelių 
mecenatas (kuries buvo spaus-, 
dinamos Dirvoje) Simas Kaše- j 
lionis palieka Chicagą ir kėliau 
Į šiltuosius kraštus.

š m. spalio mėn. 7 d. 7 vai. 
30 min. vakare L. T. S-gos Chi
cagos skyriaus valdyba ruošia 
L. Tautiniuose namuose Simui 
išleistuves. Norintieji jose da
lyvauti ir ką nors daugiau suži

B

UAL CSTATI FOR SALI

pASKQjns PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMENAMW 
m »KM ATS NUOŠIMČIAIS mėnesiniais issimokuimais.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J; V

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentoi

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

9 N0TARIATA3 • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Phocnix’o lietuviai susilaukia 
lietuviškos radijo programos, 
kuri pradės veikti lapkr. 5 d. 
kas šeštadienį 12 vai. 30 min. 
iš KASA stoties, 1540 Kc. AM

Aidų” noti apie tylų, bet didelį lietu-; v
programa, kurią veda jau 7 me-_ viškos spaudos rėmėją, tuoj pat! a ' les . e ; S ^Pa 10 d. 
tus Kazė Brazdžionvtė, Chica-' skambinkite šiais telefonais: 776-Use "a mique r'esto-

- - - - .'3547 p. V. Lenkevičienei arbaHane 2;>00 XV 9oth St. Pradžia
778-7707 p. B. Kasakaičiui. P vaI\ P°P}et- Rezervacijoms

['skambinti šip pobūvio pirminin-
— Jauna muzikė ieško ( kei Irene Yonaites, tel. 798-3316.

banga. Tai “Lietuvos z :

goję ir 5 metai, kaip eina St. Pe- 
tersburge taip pat kas šeštadienį.

I

Floridos lietuviai labai jdžiau- Į 
giasi turėdami savo programą. 
Vedėja tikisi, kad ir Arizonos 
lietuviai sutiks programą su 
džiaugsmu. Stotis gana galinga 
10,000 watų.

Tad Phoenix’

ir pianino. Neseniai iš okup.į 
■Lietuvos ištrūkusi N. K. prašo- 
savųjų pagalbos Įsikurti, darbo!' 
ir ypač pianino, kurį turėdama-

Į galėtų duoti muzikos pamokas ■

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, frelt, 

^rantuotai ir $ąžining*L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Ave, 
Tel. 927-3559

— Chicagos Lietuvių Moterų O jeigu kas serga nervais, al- 
klubas rengia 60-ųjų metų su- pimais, arba yra gavęs saulės 

smūgį, jei vemia, jei turi isteriją 
ar sąnarių nusilpimą, tai tinka 
gerti levendrų arbatą (į litrą 
vandens dedama uncija levend
rų žiedų, ir gerti reikia po porą 
puodukų kasdien).

Tinka tasai skystis ir bumai 
plauti, ypač jeigu kas turi blogą 
kvapą. Kvapas tada būna malo-; 
nūs. Gera juo plauti ir skaudan-* 
čius dantų smegenis.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: T 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

v

REIKIA PASIKLAUSYTI 
ALD. MAJERCZYKO

Brighton Parko Lietuvių Na-
ir apylinkės-.jaunimui. Galintieji kuo norshmų Savininkų draugijos narių 

lietuviai, klausykitės “Liet. Ai-. padėti, prašome skambint, šiuo](susirįnjęįmas jVyks ketyirtadie-

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

D t M E S I/O
62-90 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automublUa

Liability apdraudimas p*nstoto- : 
karna. Kreiptis:

A. LAURAITI! I
4445 So. ASHLAND AVI.
t t TeL 523-8775 i

du” kas šeštadieni 12:30 vai.’ telefonu 925-5686 
** **

T

/
f

i

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jet rnošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: ■ 

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643 

Telef. 312 238-9787 ;
Ž ft Nemokaaas patarnavlmM užsakent lėktuvų, traukiniu, laivu kelto 

• ■į^ (erubes), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&cilas; Parduoda- 
ne kelionių draudimus; Organizuoja me keliones į Lietuvą ir kitus k.'ažtua; 
Sudaronelškvietimus glminiij aplankymui Amerikoj* ir teikiame infur- 
^acljs* risais ketiemiu raikaiaii.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reasrvuoB .rietu 
8 inksto — prieš 45 - 60 dienu-

I

r

Aleksas Ambrose,

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

:,nį, spalio 6 d., 7 vai. vak., Ne
kalto Prasidėjimo .parapijos 

(mokyklos salėje, esančioje 4420 
r S. Fairfield.

■ 12-to Wardo aldermanas Al.
■ jMajerczyk, policijos ir ugniage- 
ųsių vadai informuos apie Chica-

gos miesto programas, kurios 
j liečia Brighton Parko rajoną.
b Visi nariai privalo dalyvauti. 
|;Taip pat kviečiami visi Brighton 
Į Parko lietuviai dalyvauti šiame 
svarbiame informaciniame su
sirinkime.

KAIP SUDAROM- 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau

i
OPEN. HOUSE 
SUNDAY 1 - 4 PM 
3859 Vį 66th St.

3 bedroom briek/padėti teisininko Prano ŠULC By Owner
paruoštą, — teisėjo Alphonse large kitchen., full finished 
WELLS peržiūrėto “Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
ormomto

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoj-

basement. 214 c. brick gar. 60’s

68-tos ir California apyl.
3 miegamųjų mūrinis “bungalow”. 

Nauja virtuve, valgomasis. 
Ąžuolynės grindys ir apmušalai. 

Aptvertas kiemas. 2 mašinų

k

V. Utara

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, . ■
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

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

> - ? t s: . 664 psl., vardynas, ų- 
' Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

h

Naujai pasirodžiusi

t 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

GĖLĖS LIAUDIES 
MEDICINOJE

Kas laiko namuose^ levendrų, 
tai apsigina ne tik nuo kandžių, 
bet ir nuo galvos-skaudėjimų.
- Iš levendrų" lapų galima pasi
gaminti arbatos.

“LIUCIJA”
Ive.. Chicago. U. 60629.

Miko Šilefkio apsakymu taiygi 
“Liucija* jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviu
.gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.

- tymai,: 184 psl. Kaina $5.
JJfeunama-d“Naujienose’’ ir pas

* ' totorių r 67^ Šo. Campbell

z nniiiiitiiiiniiHijiiuiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiijiijiinirijiiiniiii umiimniniiiinin
. - TAVO ŽODIS YRA TIES^L 

Jono 17:17
IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JU3

Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
-KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.
KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, C I - 7
60454

I

436-4427

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

FIRST RATE GLEANING 
DEPENDABLE WOMAN

Needed to work Mondays; Wed
nesdays &. Friday mornings.

Occasionally overnight.
Must be flexible.

Love animals.

EXCELLENT SALARY
(LOOP LOCATON)

CALL MRS. O’SULLIVAN
943-6409

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS'f
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS.
Herman Dečky s

Tel 585-6624

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

Laikrodžiai Ir brangenyMt 
Pardavimu h Tatsymaa 
1444 West |9th Street 
T»L REpuhllc 7-1941

~ & / - '——" 
Siuntiniai j Lietuvą

P. NED AS, 4059 Archer Aren oe, 

Chicago, JU; 60432. TeL YA 7-5910

f
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
i 4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
’ iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 

Į šymai ir kitokie blankai.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, riauomenė? veikėjo fr rašytojo atriminimua.

Dr. A. Gūmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
rrairūpininų____ ..... ■_____________ _

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūrų tveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais _______________

7 Minkštai* viršdiaja, tik _ . ._________
Drt A. I. Gmsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

KOVOS DĖL LIETUVOS
$8.00

i

14.00
83.00

Darbo valandos: Kasdien:' nuo

Seštad..- nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
It pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2549 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

6247 S. Kedzie Av
(312) 776-8700

6 — Naujienas, Chicago, UI —. Sat-Monday, October 1-3, 1983

PIRKITI JAV TAUPYMO 4ONVS 
a—_

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)’ 
Siusti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

B2.0?
G«Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį *rha 

money orderį, prie nurodytos kainoa pri- 
4ėdant 51 persiuntimo išlaidom*.

ADVOKATŲ DRAUGU A

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

MO6 S. Kadri. Ava. 
Chicago, IU. 60629
Tel: 778-8000


