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ANDROPOVAS PADARĖ NAUJAS 
NUOLAIDAS RAKETŲ DERYBOMS
— JEIGU AMERIKIEČIAI ATVEŠ EUROPON NAUJAS 

RAKETAS, TAI RUSAI NUTRAUKS PASITARIMUS
’ MASKVA, Rusija. — Jurijus siuntinėjo visiems didesniems 
Aridrcpovas, aukščiausiosios So-. 
vietų tarybos pirmininkas, tre
čiadienį pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga padarė, dar kelias nuo
laidas, kad galėtų susitarti su 
Amerika - dėl vidutinio dydžio 
atominių raketų Europoje. Jis 
nori, kad Sovietų Sąjungos at
stovai J tęstų pasitarimus Žene
voje.

— Bet jeigu Amerika vis dėl
to atvežtu vidutinio dydžio a to- 
minęs raketas į .Europą, tai So
vietų Sąjunga nutrauktų pasi
tarimus. Kol vedami pasitari
mai ir yra- vilties susitarti, tai 
JAV neturėtų gabenti vidutinio 
dydžio raketų į Vak. Europą.

: 30 rusų Grenados saloje

Sovietų spauda labai plačiai 
savotiškai rašė aipie Amerikos 
kaip jėgų intervenciją į Grena-- 
dos sąla. Smerkia emerikieė'ius, 
už tvarto j imą karo jėgų. Sako,

Sovietų laikraščiams.
Niekas nemanė, kad Andro

povo pareiškimas būtų skelbia
mas Grenados intervencijos me
tu, bet Andropovas šitaip pasi
elgė. Savo pareiškime jis paste
bi, kad Sovietų vyriausybė su
tinka sunaikinti atomines rake
tas, -kaip prezidentas Reaganas 
pasiūlė.

Tvirtinama, kad Andropovas 
turėjo galvoje prez. Reagano 
įsakymą apvalyti Grenados salą. 
Sovietų skaitytojai nežinojo, 
kad Sovietų valdžia turėjo 
agentų Grenados saloje.

30

NEPATINKA SPAUDOS 
SUVARŽYMAI

eYūzales "mero terminui.

GRENAD0N PASIUNTĖ DAR 
TŪKSTANTI AMERIKIEČIU 

w 4-

SEKR. WEINBERGER PAREIŠKĖ, KAD KUBIEČIAI 
VIETOMIS ATKAKLIAI PRIEŠINASI

BRIDGETOWN, Barbados. — į susispietusį pasipriešinimą. At- 
Dar tūkstantis Amerikos karių 1 rodo, kad George namuose 
pasiųsta į Grenadą, kad padėtų šlaplosi Hmlson Austin, Grena- 
galimai greičiau nuginkluoti dos kariuomenės vadas. 
St. George apylinkėje sutrauk
tus salos karius ir kubiečius. 
Kitose salos vietose pasipriešini
mas jau sustojo. Grenadieeiai ir , 
kubiečiai atiduoda ginklus ir 
eina nelaisvėn, bet pačioje sos
tinėje .pasipriešinimas dar gana 
stiprus.

Amerikos kariai atskrenda iš 
įvairių Centro Amerikos vietų 
į Barbados. Ten lipa į kitus lėk
tuvus ir keliauja į nurodytą 
aerodromą. Amerikos kariai 
kontrobuoja St. George ir Pearl 
aerodromus, bet aplinkui St. j 
George vietos šauliai dar palei-1 
džia šūvius į aerodromą ir su
žeidžia amerikiečius. Amerikos 
marinai stengiasi apvalyti aero
dromo sriti nuo šauliu. Pearl ~ fe fe
uosto ir aerodromo srityje jo
kių šaulių nėra. Ten galima at

. vežti Amerikos^jnaTmųs be jo- 
. kios baimės, f

Įvairiose vietose'šauliai palei- 
' ė’džia šūvius į vežamus Ainerikos Į 
-. ■^marinus <arba belaisviusį. Ypač 

jiesaugūs pašlaičių keliai.
Ketvirtadienį susidarė įspūdis, 

kad šiomis dienomis pasiprieši
nimas turės pasibaigti. Ameri
kiečiai užmezgė ryšius su poli
tiniais salos gyventojų vadais. 
Niekas salos gyventojų neatsi 
klausė apie .Kubos ir Sovietų Są- ■
jungos agentų įsileidimą į salą | okupuotas, bet iki šio meto pa-

WASHINGTON. D.C.— Kraš- I jėgė išlaikyti senąją Talino ar
to apsaugos sekretorius Caspar I chi lektūrą. 
Weinberger trečiadienio vakare 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad Grenadoje pasipriešinimas
Amerikos marinams yra žymiai j patogu. Rusai sutiko atstatyti 
sumažėjęs. - Nutarta permesti i miestą pagal seną architektūrą, 
kitą tūkstantį paruoštų karių į! Atstatymas bus labai lėtas. Kas 
Grenadą, kad galėtų greičiau penkmetis bus atstatyti tikb'i 
likviduoti St. George srityje keli seni namai.

Amerikiečiai jau nuginklavo 
ir padėjo į stovyklas 600 kubie
čių. Kubiečiai organizuoja pasi
priešinimą sostinėje. Antradie
nio ryte jie gavo įsakymą iš pa
ties Castro priešintis Amerikos 
kariams, išsjkėlusiems Grena- 
don. Jiems liepta priešintis iki 
mirties. Prie didžiojo aerodro
mo dirbo 30 Kubos darbininkų. 
Jie bandė pasipriešinti, bet bu
vo nuginkluoti.

♦ * &
Viceprezidentas George Bush 

trečiadienį susitiko su marinų 
komendantu gen. Paul X. Kel
ley, kuris taip pab apžiūrinėjo 
Beirute išgriautą marinų štabą.

Pasirodo, kad jau baigiamas 
valyti visas laužas. Sprogimo 
metu žuvo 221 marinas. Dar ne
žino m as 23 marinų Ii kįmas, bet 
nfafibmarfed’pe ~žu vcpsprogiflio 
metu. ' *

LIMA, Peru. — Limoje susi-į- 
rinko- Tarptautinės Valstybių 
Sąjungos spaudos atstovai. Jie 
svarstė visą eilę spaudos reikalų, 
bet labiausiai jiems parūpo 
spaudos., suvaržymai Nikara-

karių valdomose valstybėse.

t ir a . v. . spauaos suvarzvmai jMKara-

Karibų jūros vandenyse, tary- 
tuiif.jie būtų savo kieme;

ovie-
>s vi-tų pįfię^ųV Jie kišosi. 

dau§£ reikalus, ^vietų • spauda 
pa^tn.L- kad - 
dęnijįsė-;-esairf 
esąsh- JAV.

do}e,ran|csčiau hebiiy oV f V i
■ < f •> v-V ;/'
■<~Rūsai sutinka naikinti 5?
$ j; ■' l.V - s raketas • * L . ■Į

Jori j aus. • Andropovo .pareiški
mas vakare buvo perskaitytas 
Sovietų televizijoje. “Tass” ži- 
niif agentūra tą pareiškimą iš-

mad 
pasi'

pripratę, žino, kad,įCastro ,su- 
var^inųlvnepanaikęi^ bet jie 
reiik^aują, /kad/įNikarąguos vy- 
riausybė leistų ^spaudoje kelti 
negerovės. ^ Dideli Suvaržymai 
įvesti taip^'pat Argentinoje ir 
Čilėje. Bet jie negali įtikinti šių 
valstj'lMti;ka»ų.

— -JAV marinų vadovynė7 ne-. 
žinojo,.(kad Grenados saloje.bu-’ 
vo didokas dalinys Kubos karių,1 
kurie atkakliai ginsis St. George 
mieste ir priemiesčiuose.

RINKIMAMS PRAVESTI
I' EDEN PASTORA NUTRAUKĖ VISUS RYŠIUS 

SU NIKARAGUOS SANDINISTAIS
WASHINGTON, D.C. — Pa

sklido gandas, kad Amerikos 
marinai ir kiti kariuomenės da
liniai, sugaudę visus kubiečius 
ir rusus Grenados saloje, patys 
išvyks iš Grenados.

Sekretorius Weinberger tre
čiadienį laikraštininkams prane
šė, kad šitaip nebus. Amerikie
čiai išsiveš kubiečius ir rusus. 
Jiems reikalingi įrodymai, kad 
rusai kišasi į salos vidaus rei
kalus. Tokių įrodymų rado ru
sų centre.

Bet amerikiečiai nori daugiau. 
Jie nori sudaryti visų salos gy
ventojų sąrašą ir pravesti de- 

; mokralinius rinkimus. Kada bus

mokratinei Sąjungai, kuriai da
bartiniu metu vadovauja Alfon
so Robelo Callejas. Pastora at
sisakė bendradarbiauti su san- 
dinistais. Pastora tiek supykęs 
ant Robelo Callejas, kad su juo 
nenori nieko bendro turėti.

Eden Pastora vadovavo Revo
liuciniam Sandrno Frontui. Da
bar jis nutraukė ryšius su san
dinistais.

RUSAI IEŠKO OLEGO
BITOVO

KALENDORĖLIS

šeši Amerikos sportininkai, dr. James Morrissey vado
vaujami, šiomis dienomis užlipė į Everesto viršūnę, 

esančią 29,028 pėdų aukštumoj.
i...

SVARSTO GRENADOS 
INTERVENCIJOS REIKALĄ

Nelaimės metu žuvo ir dide
lis skaičius marinų karininkų.. 
Šalia štabo buvo marinų kam
bariai ir butai. Jie sunaikinti ir 
sudeginti.

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžios leidžiama “Literatur- 
naja Gazeta” šiandien paklausė 
italų valdžios, kur dingo Oleg 
Bitov. Jis buvo minėto laikraš
čio redaktorius, išvažiavo į Ve
neciją, kad galėtų dalyvauti li
teratūrinėje konferencijoje, o 
vėliau dingo. ,

Matyt, kad Maskvos žurnalas 
nežino apie Bitovo norą nebe
grįžti į Maskvą. Jis susisiekė su 
britų jūreiviais, o šie paslapčio
mis jį išvežė į Angliją. Ten jis 
paprašė leidimo apsigyventi 
Anglijoj. Britai pradėjo jį klau
sinėti. Jis pasigyrė, kad jis ži
nąs užsienyje gyvenančius KGB 
agentus. Britams patiko prane
šimas. Jie sutarė, 'kad jis ateitų 
už poros dienų ir papasakotų, 
ką jis žino. Bitov nusigando. Jis 
pamanė, kad britai neleis jam 
ten apsigyventi. Ar kantais iš 

Į Anglijos jis negrįžo Maskvon?
_______________ t

— Medicinos studentus apėmė 
baimė, kai Grenados kariuome
nės vadas įsakė sušaudyti prem
jerą Bishop ii' keturis ministe- 
rius. Studentai norėjo galimai 
greičia uišvažiuoti iš Grenados.

TALINAS, Estija. — Rusų 
okupuotas Talinas minės savo 
800 metų sukaktį. Talinas buvo 
švedų, vokiečių ir kitų žmonių

Talino miestas labai senas. 
Turi labai geną architektūrą, 
senus vardus, bet namuose labai

WASHINGTON, D.C. — Su
sirinkę Amerikos Valstybių or
ganizacijos atstovai svarstė 
JAV intervencijos į Grenadą 

su
laužė vieną Amerikos Valstybių 
organizacijos principą: nesikišti 
į kitos valstybės vidaus reikalus.; 

j Suvažiavusiems atstovams bu
vo Išaiškinta, kad JAV nesikiša 
į Grenados , vidaus reikalus. 
JAV pirmon eilėn nori suval
dyti tuos, kurie kišasi į Grena
dos vidaus' reikalus. Nerinkti 
atstovai sušaudė Grenados sa
los premjerą ir keturis ministe 
rius. Amerikos kariai rado įsi
kūrusius GOO kubiečių, kurie 
statė didelį aerodromą, ir 30 ru
sų, kurie kišosi į Grenados vi
daus reikalus. Amerikiečiai išsi
veš kubiečius ir rusus. Krašte 
praves parlamento rinkimus, 
sudary’s vyriausybę ir išvažiuos.

; moKi aiunus riiiKmius. - ----- ~j— c

Į išrinktas parlamentas ir suda- reikalą. Amerikiečiai, sako, s
| ryta vyriausybė, tai tada ame
rikiečiai išvažiuos.

Eden Pastora nutraukia 
ryšius su sandinistais

SAN JOSE, Kosta Rika. — 
Eden Pastora paskelbė kovą 
prieš rusams pasišovusius tar
nauti Nikaraguos sandinistus, 
bet iki šio melo jis palaikė ry
šius su keliais sandinistais, ku- I
riuos tikėjosi patraukti demo
kratijos pusėn.

Eden Pastora nepriklausė De-

Spalio 28: Simas ir Judas, Ra
mas, Gaudvydas, Drebulė, Vy
kis, Tautilė.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 5:51.

Oras giedras, vėsesnis.

ŠVEICARAI NENORI 
JUNGTINIŲ TAUTŲ

• ŽENEVA. — šveicarų vyriau
sybė seniai norėjo prisijungti 
prie Jungtinių Tautų, bet bijojo 
krašto gyventojų nuomonės. 
Šveicarijos politikai žinojo, kad 
krašto gyventojų dauguma bu-

vo priešinga įsijungimui j Jung
tines Tautas, todėl ir nepravedė 
plebiscitu šiuo klausimu. Į

I
Praeitą savaitę Šveicarijos ra

dijo stotis atsiklausė šveicarų 
nuomonės, ar norėtų dabar pri
sijungti prie Jungtinių Tautų. 
Stotis gavo labai įdomių atsa
kymų. Štai jie: 15% krašto gy
ventojų nebenori prisijungti 
prie Jungtinių Tautų. 37% gy
ventojų sutinka prisijungti, o 
kiti nežino, kaip būtų geriau. 
Šiuo klausimu jie dar neapsi- i 
sprendę. Kol dauguma pasisako 
prieš, tai valdžia karšto gyven
tojų neatsiklaus.

George Bush
Viceprezidentas George Bush trečiadienį buvo 

Beirute ir apžiūrėjo marinų štabo laužą.



LAIŠKAS IŠ WASHINGTON bet šiandienines ir labai realios.
ESTA1, LATVIAI; LIETUVIAI

Pabaltijo, kaip mes jį supran
tame, sąvoka yra mūsų pačių 
išvystytas nesusipratimas. Geo
grafine prasihe jis turėtų jungti 
dar Suomiją. Švediją, Daniją, 
ii jLeaKlLą. Kitose kalbose nau
dojamas “baltų” vardas jungia 
geo-politinę sąvoką ir dažniau
siai turi būti aiškinama, kodėl 
ji yia ribojama tik trimis tauto- 
rhis. Vokiečių kalboje gi, ‘Bal- 
ten” leuKia ne paoanieėius, bet 
Latvijoje gyvenusius vokielių 
baronus; o platesne prasme — 
Pabaltijo vokiečius. Jau vien lo
dė! kai kurių žmonių mėginimas 
iš anglų kalbos skolinti “baltų” 
daikfavdidį yra neteisingas, (ž, 
Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyną. Vilnius, 1972: jame nė
ra nei “balto”, nei “pabaltiečio”, 
bet yra “baltai”; Lietuviu kal
bos vadovas, Bielefeld, 1950, ne
nurodo “Baltų”, bet nurodo “pa_ 
baltielį” — Pabaltijo gyventoją, 
o siauresne prasme — lietuvi, 
latvi ar estą). ?

Eštiją, Latviją ir Lietuvą (taip 
pat ir Sučmiją), jungia trys ap
linkybės: grėsmingas Rusijos še
šėlis, Baltijos jūra ir šių vals
tybių :mižutnšs Lietuviai ir lat
viai yra giminingi pagal kalbą. 
Estai giminiuojaši su suomiais,, 
bet he ,u aisčiais. Lietuva ski
riasi nuo Latvijos savo politi
nių sienų ir rytiniu kaimynų pro 
blėmomis, kurios,- kaip rodė 1918 
—1940 metų istorija, Latvijai ne
buvo nei svarbios, nei rūpėjo 
būti ginamos (ž. A. Gerutis, “Dr 
Dovas Zaunius”, Cleveland, 
1982). Istorinės Įtakos išvystė 
latvių charaktėij labai skirtingą 
nuo lietuvių ir nuo estų. D A1 
šių priežasčių trijų Pabaltijo tad 
tų sutapatinimas yra frolitiškas 
nesusrpiui’mas, kuri lietuviai tu
rėtų per .varstyti savo skirtingu
mo, istorinės raidos ir geogra
finė padėties šviesoje.

‘ - / ■ ■ - ir"

Pįiėždštys šiam skirtingumui 
pabrėžti yra ne vien teoriškas,

Lietuva atsilaikė stipriausiai 
nacinės ir po jos sekusios bolše. i 
vikinės okupacijos metais. Lie
tuviai išeiviai yra šių trijų tau- i 
tų tarpe geriausiai organizuoti 
ir stipriausi Jungtinėse Ameri-j 
KOs Valstijose, Kanadoje, Ang
inoje ir Australijoje. Latvių iri 
estų svoris yra didesnis Vokieti-1 
joje ir Švedijoje. Politinės re
zistencijos prasme, lietuvių svo
ris anglo-saksų prado valstybė
se yra svarbesnis ir mes neturė
tume šios Įtakos lengvabūdiškai 
pei leisti bendram pabaltiėcių 
naudojimui. Reikia taip pat at
siminti, kad pačiose Pabaltijo 
valstybėse lietuviai sudaro he 
tik pusę visų gyventojų skai
čiaus, bet ir jų rezistenciniai 
poreiškiai toli prašoka latvių ir 
estų poreiškius.

Deja, paskutinių kelių metų 
įvykiai iodo, kad lietuviai savo 
politišką svori ir iniciatyvą pra
dėjo perleisti vien pabaltiėcių 
naudai: JAV ir Australijoje ki
tataučiai pradeda šias tris tautas 
sutapatinti todėl, kad lietuviai 
iš seno noriai otgahižavo’ bėnd- 
rus pabaltiėcių junginius: Aust- t 
radijuje lietuviai suorganiavo į- 
bendrą ‘‘Help the Estonian, Lat
vian and Lithuanian Peoples As
sociation” — HELLP; JAV Ame
rikos lietuvių taryba; Amerikos 
latvių sąjunga ir Amėrikbš estų 
tautinė taryba sukūrė ir išlaikė 
latvių dominuojamą Bendrą 
Amerikos pabaltiėcių tautinę ta
ryba — JBANC; VLIKds su Pa
saulio laisvų latvių sąjunga ir 
Pasaulio estų taryba sūkurė Pa
saulio pabaltiėcių santalką — 
BWG; įfl) Jaunimo žygio Į Jung- 

1 tixjes tautas lietūviąi^uk^^Bą- 
half iečių Įtakbs Jur^h^ractaū- 
tbm sąjūdi — BATUN, kuriam 
dabar vadovauja;latviai; Kalifor
nijos lietuviai sukūrė Amerikos 
pabaltiėcių laisvės lygą—BAFL, 
kuriai dabai- vadovauja latvis. 
Šioš lietuviu pYadėtos. iničiaty-

ką kuri šiandien vakariečių tar_ 
į>e yra jau tvirtai Įsišaknijusi.

Antai, šiomis dienomis Va
šingtone esantis JBANČ dėjo 
pastangas ir sugebėjo- JAV se- 
ftate pravesti Įstatymo papildy
mą (Senate Bill nr. Š1342, papil
dymas nr. 2207; 1983 m.. rugsė
jo 22’d,), pagal kurį Laisvės ra
dijo-ribose veikiančios ėstų, lat
vių ir lietuvių pfogramos bus 
sujjm^p^Į P&būltijo' res- 
pUblikų radiją — “Radio Baltic 
Republics” irVdu. Spėjamas šio 
jūliginid vadovas — latvis. , '

-1983 ni. sausio 13 dieną Euro- 
pos parl.-imėnto priimta rezoliu
cija dėl Pabaltijo valstybių lais- 
vės klausimo iškėlimo Jimgti- 
ŪHį tauių dėkblonizaėijds koįrii- 
sijtįė bnvo''rūj)inita VLIKo, bet

Europos parlamento iniciaty- tenka į latvių rankas.
ves Įkandin klausimą populia- Išvados iš šių pastabų tūrėtų 
rinti pasaulyje pasišovė lietuvių ( būti labai aiškios visiems. Pii- 
šukurtas, bet dabar latvių domi- miausia reikėtų paskatinti pa_

Užuominos ALTo suvažiavus p;
Amerikos Lietuvi ferybosi nizacijas, priimant dėmesin to- 

43-čias suvažiavimas praėjo be 
sutrikimų, jį reikid vertinti ru- 
teninhi. Iš valdybės^ įvairių ko- 
misFų vadovų bei Washingtone 
atstovo pran^hnų paaiškėjo, 
kad ALTo tėikla paveikliausiai 
reiškiasi informacijos direkto
riaus ir Washingtone atstovo 
darbais. Kokie darbai atlikti, 
reikia tikėtis, bus spaudoj pa
skelbti. Tat į suvažiavimo išda
vas mėginsiu žvelgti tik iš savo 
akiračio.

Sveikinimuose pabrėžta skati
nančios mintys tęsei veiklą Lie
tuvai laisvės siekyje. O bend
rai imant suvažiavime veik ne
liesta mūsų visuomeninis pakri
kimas. Tas prisidėjo prie su
važiavimo rimties ir sklandumo.

jo veiklos sunkumai besireiš- 
kiant neprasmingoms varžyboms

fcių organizacijų naudingesnę pi
žamą mūsų siekiams. Siūly i 
sūstiprint veiklą įtaigav mais — 
gausiai rašant laiškus ir kitaip 
besikreipiant į valdžios įstai
gas ar kongresmanus. Įtaigota, 
kad jau laikas suderintai veikti 
Bendruomenėms talkinant. Da
bar dera išnaudoti progą Kungį 
išteisinus — tai tvirtas ramstis 
prieš OSI kėslus. Vienas iš ryš
kiausių atvejų veikti sutelktinė
mis pastangomis yra Šv. Kazi
miero minėjimas. Taip pat pa
stangos ta proga išgauti jo var-

Apgailėtina, kad suvažiavime 
keliami klausimai prastumiami 
be atidesnių svarstymų bei nu
tarimų.

Priimtų rezoliucijų turinys 
tebūta tik padėkų prasmė. Jose 
nesimato nei suvažiavimo dar
bų išdavų nei ateities užmojų. 
Gal tam nebūta ir pakankamai 
laiko. Tas skatintų rezoliucijų 
komisiją sudaryti gerokai prieš 
suvažiavimus. Suvažiavimų es
mė turėtų glūdėti ne vien pra
nešimų išklausyme apie atliktus 
darbus, bėt ir numatomų apta
rime. O tam Suvažiavimo daly
viai irgi turėtų būti supažindy- 
ti iš anksto.- Reiktų viltis, tas 
bus pabota 1984 metais Įvykštan. 
čianie kongrese. Pats kongresas 
turėtu užsitęsti bent dvi dienas, 
kad apimtų eilinių suvažiavimų 
užduotis. P. šilas

ma patikėti pažvelgus į bendrą 
ALTo praeitu metų lėšų ištėk- 
iių — vos 70,000 dbl. Tas siauri
na ALTo darbų paveikiamą. Čia 
ir išryškėja kitų lygiagretės vei
klos plėtotės beprasmiškumas 
ar ir kėriksmingumas. O ir ardei 
vieningumą bei paveikiamą.

Suvažiavime sumanymų pb-' 
kalbiuose prieita Išvados, kad 
suvažiavimų protokolai būtų ku
riuo nors būdu patvirtinami, 
taip pat išryškinta, kad ALTo 

• veikla ’ plėstina, Įsijungiant į 
. Amerikos konservatyvias orga-

grindinių lietuvių institucijų 
vadovybes savo jėgas kuo grei
čiausiai konsoliduoti ir pfadėti 
suderintą planingą darbą pa
saulyje lietuviškoms pozicijoms 
apginti. Tam reikia žmonių, ku
rie tarp savęs nesivaržo, bėt pir
moje eilėje atstovauja lietuvių, 

įka|i> pajėgiausios iš šių trijų tau
tų; politišką Svori.

Antra išvada yra ta, kad me
tų bėgyje HetuViai padarė klai
dą kreipdama didžiausią dėmesį 
į pabaltiėcių politišką keiišoli- 
dadiją ir užmiršdami, kad Lriėtu- 

estų tautinės tarybos. Latviai to- vos padėtis reikalauja taiįf į>ąt 
“ ' » kreipti dideli dėmesį Į niūšų san_

“ ■[' tykius ir ryšius su baltgudžiais, jis palaikė glaudžius ir artimus
kuriame kasmet! ukrainiečiais, lenkais ir vokie- ryšius su lietuviais- dvasiškiais, 

[ kurie tik’si,- kad vysk. Paetz už 
jo žestą lietuvių bus tinkamai

nuojamas, BATUNas (Baltic Ap
peal to the United Nations).

JAV Senatas dabar ruošia se
natorių Dole, Leahy ir D’Amato 
rezoliuciją, kuri prašo JAV pre
zidento Pabaltijo nepriklauso, 
rnybės klausimą iškelti Jungti
nių Tautų organizacijos Žmogaus 
teisių komisijoje.. .. ; ,s

Prieš kelis metus latviai, BWC 
apimtyje, pasiūlė ir Įvykdė ben
drą pabaltiėcių sėmiriarą jauni
mui. Jų pastangos šiuos’ semi
narus tęsti kashfet nerado pri
tarimo iš VLIK-o ir Amerikos

dėl išvystė Babaliiečių jauriirho
vos .aktyviai vystė, vieną pdlti- Į ji kalba ne apie Lietuvą, bet apie 1 ^uvrazi avimą . Į^altic
nę pabaltiečių-r-r l-Bahfc” sąvo- tisas "tris^ Pabaltijo valstybes. - -

.. _ .... -1

Conference”, 1
dalyvaują, kaip atskiri asmenys, f čiais. Tai yra svarbu ne vien dėl 
lietuvių, latvių ir estų jauni- šių kaimynų skaičių ir grėsmės 

j mas.

Pdrtialdbs Sėiriį' katedroje i^as styginis Ji^artėtas,.vargoį 
nininkas L". Dtgrys ir tinklinio 
komanda. Šie menininkai pasi-

. nininkas L".
; Žiniomis iš Romos, naujasis
Lomžos vyskupas J. Paetz, kurio 
žinioje ?yrs Seinų bazilika, už- 
'tikfinb savb vyskupijos lietu
kams pamaldas joje lietuvių
kalba.

Vysk. Faez ilgus metus buvo
Vatikane ir i naudąją vietą bu
vo paskirtas Popiežiaus Jono' 
Pauliaus II. Būnant Romoje

Great 
American 

Dream 
Machine.

'..
rbi r

---- . Lietuvai, bet ir dėl atsparos ieš- Į atsidėkota.
Šie pavyzdžiai rodo, kad “pa- * kant Lietuvai kuo naudingesnės j 

baltiečių” iniciatyvos yra “pa- išeities tarp šiaurinių ir pietinių! 
plitusios. Jie rodo, kad atsako-1 kaimynų. Tokią iniciatyvą kol’

* I — t r

mybė už šių pastangų pradžias j kas rodė tik Anglijos lietuviai ‘j į 
krenta lietuviams, bet tolimes
nis vadovavimas dažniausiai pa-

į Medžioklė senais laikais Lietuvoje
i 4......................... ....! rr, . - ipae pavojingi būdavoTai buvo pavojisgas sbortas i . . .. ,...............j r į <ai žiemos laiku, kai rujomis

Mėgiamiausiu sportu anų lai-1 .žpuldavo sodybas ir draskyda
kų Lietuvoje buvo medžioklė. ,o gyvulius. Medžiotojai, susėdę 
.Ja užsiimdavo viši. Vieni eko- į rogės, lėkė .prie vilkų ir vii 
nominiais sumetimais, kiti no- į. viais guldydavo juos. Jei kieno 

regės apvirsdavo, tai išmest iej 
palėkdavo vilkų malonėm

Didelėse, nepereinamose 
tuvos giriose buvo visokių 
rių, apie kuriuos šiandien 
dime tik pasakose. Paprastiej

r

V

uW7i w Um punt that tv mad*'

Stviotft Plan wh^rc yflo work > or th< 
fewla-Month plan *M4r« y<rt bnnk.

FcCrrt ytxj know it, ybuf Atn/rtCiM

tSenrf* haw befen helping to mak* 
sappy dreamt ootoa true for yeara. 
• Bond* mature iri lea* thar 
*<* yaar*. That mean your draame 
antrtn* tru« farter than rivwr before.
You can haty aharea in your parti-

vietose, o KcOi'- Gų^tzėiiich 
įvyks gintaro, kilrmųt medžip 
drožiniu; metalo išdirbrhių*' bei 

i fotografijų paroda.
Atrodo, kad tai yra dalis So

vietų Sąjungos vyriausybės ak
cijos paveikti Vak. Vokietijos 
viešąją . nuomonę sau palankia 
linkme dėl išdėstymo raketinių 
ginklų, - nes kartu su meninis- ‘ 
kais atvyksta ir vyriausybės at
stovai, kurie dalyvaus liesose 
su vokiėčiais diskusijose “nuši- 

Pamaldos Šeirių- bazilikoje lie- gihklavimd ir taikos klausimais 
tuvių kalba prasidės lapkričio ' '

1 ^pradžioje. Laikinai Seinų lietti- .;
L j irius aptarnaus kun. J. Mačekas, 

f sūris yra Smalėrių parapijos klė- 
f bonas. Savo laku jis Sėiriuo- !
- se vikaravo ir Seinų lietuviams 

yra gerai žinomas. Lenkijoje • 
yra jaučiamas lietuvių kunigų 
trūkumas, bet šiuo metu kun. 
Maceko parapijoje yra du lietu
viai klierikai, kttfiė, jėi jie taps 
kunigais, tą padėti šiek tiek pa
lengvins. Yra darothos pastan- 
gossudaryti galithybes jiems stu 
Jijuoti Romos lietuvių ŠV. Kaži- ' 
miero kolegijoje. į

ENERGY 
WISE/

.-»

vii-

rėjo išbandyti savo miklumą ir 
drąsą. Kartais ne| ir kinrigaikš-

• ėiai praleisdavo ištisas savaites
į miškuose, nušaldami, nosis bei
; atisis ir užmiršdami valalvthnes
, pareigas.

Medžiodavo ant žiobrių arba i žmonės naudojo žvėrių ’kailiu
' laurų, briedžių, stirnų, meškų
' ir vilkų. Meškas tekdavo nudur-
į ti peiliu, o jei to nepasisekdavo 
greit padaryti, tai reikėjo gi’ieb-

į tis kirvio. Įniršęs .gyvūnas daž
nai sutrempdavo medžioto-, užsiėmimu, 
ją. Jei kurioj apylinkėj atsiras- .

į Javo daug viikų. tai prieš juos 
organizuodavo c<kspc.dicijas.

Lie

apsirėdyniui. Sabalių, kiaunių 
ertirū ir ūdrų kailius siųsdavo 
j užsieni ir mainydavo Į druską 
bei geležį. Taigi medžioklė bu
vo nuolatiniu senovės lietuvii

iiėftiviškd stiVdifė prie 
Rėmo

Vakarų Vokietijoje spalio 20 
d. prasideda “Lietuviška savai
tė”, kurioje dalyvaus iš Vilniaus 
‘Lietuvos” dainų ir šokių ansam
blis, prof.E. Paulausko vadovaū-

tftofd ovory a.Otsfe to 7 
irtimitoitorato /

Bėni 6# t f ėtn

— Varis sutirpsta prie 2.16( 
laipsnių karščio.

JA" 1 J>IJ

»♦« ut for 
^|įį 5>-»ndh^. 
if out tew tins

GAI LA

Jlik if gf&Žids gėlės vysta, 
Kai žydėti laifčaš baigias. 
Taip pradingo mūs draugystė, 
Kaip prieš karštą saulę snaigės.

Gaila dingusios draugystės, 
Tos, ką mano širrfj puošė. 
Kas ramybę joje vystė
Ir pilnesnei buičiai ruošė... , x T .

Negailėčiau' tos draugystės
Ir ją kuo greičiau užmirščiau.
Jėi tik būtų jėgų jaunystės — 
Nakčiai aitvaru pavirsčiau...

Dagys

savings...
Ai’ m to; ri a * ?.** *

Mutual Federal 
Savings and loan

ai' A-fcST CERMAM StfAO C+*K*GO. !LL 
PMer Kaiariauskn, Prii. 1 fM.:‘847-"77<f 1
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Algirdas mosin^kas ,

LIETUVOS ATSTOVO PASKYRIMAS-
(Tęsinys)

; Po eilinio valdžios pasiketi^ 
mo; kai miestą vėl užėmė bal
tieji, valdžia tuojau pat atidarė 
puhlikos( lankymui Čeikos pasta
tą ir jo rūsius, kur vykdavo 
žinonrų? kankinimai ir šaudy
mai, iv:koįti-k|ąi tenai nebuvo— 
visokiausieji, kankinimo įran
kiai. Prisikląušęš visokių baise- 
iN’bių įš‘mūsų ikiinij’taitj, aplan-i 
kiužių tą čeikos pastatą, |r pasi
bjaurėdamas, nutariautėnai 
rieiti. Bet mano jaunesnysis 
brolis Vytautas vis dėlto įsidrą
sinęs nuėjo. Vedžiodavo koks

užmušimų, kai nerasdavo rei
kalaujamo aukso ar brangeny
bių. Kasdien girdėjome iš pa- į 
žįstapių šiurpių -pasakojimų ’ 
apie iotiius įvykius. Tad mūsų 
namo' -Įįyventojai sudarė savi- 
saūgos komitetą ir visuomet 
naktimis prie įėjimo durų apa
čioj budėdavo kėli ginkluoti vy
rai. Didelis oiganizatorius buvo 
mūsų kaimynas, inžinierius me
chanikas pavarde Rombach, ku-' 
ris gyveno apačioj mūsų. Vėliau 
paaiškėjo, kad jo tėvo pavardė 
buvo Robak: tai buvo 1863 me
tų pagarsėjęs sutkilėlis. O jisai 
buvo gimęs Sibire, kur jo tėvas-. % . • iv • 1 J I L’UVO 'Ulinei fi-Ul JU LCVCWtai kariškis, kuris duodavo pa- , , * , ... ~ '- buvn nuteistas iki gyvos galvos, 1 aiskmimus.-: ‘

‘ 1Brolis pasakojo, kad jam di7 
džiaustą Vįspūdį padarė žmonių 
tankas arba.ėį-
“pirštinės” iš’ j žmonių rankų 
Odos. Tai žmonių rankos būdavo

i buvo ten vedęs rusę, ir nenore- Į 
damas, kad jo sūnus rusas ne- Į 
šiotų tą garsią ’tėvo pavardę,! 

tiįtriąu sakant, sūnui perdirbo pavardę iš Ro-j 
bak į Rombach. Tas Rombach 
užeidavo pas mus vakarais be- 

kišamos į . Verdanti vandenį, o veik kasdien, arbatos išgerti ir 
paskui iš tų gyvų žmonių; ran- j bendrai pasikalbėti, pasidalinti | 
kų nulupdavo odą, kaip kokias naujienomis. Jisai tapo mano tė- 
pirštinės. Jų keletas gulėjo pa- ] 
langėjapsėstos musių, ir dvo-( 
kiančios, nuo kurių buvo nepa
kenčiamas oras rūsyje. Pama
čiusį tas .pilkai-žalsyos spalvos 
pirštinėj, brdliur ' praėjo i noras

Vilniaus Katedra

DETROITO NAUJIENOS

Į nis šildymas buvo sušalęs ir su
sprogęs, bet ir vandentiekis ne- 

vb ir bendrai visos šeimos dide-' beveikė. Anksti rytą mūsų, vaf
liu draugu, buV° nialonus, kul-ikų, pareiga buvo atsinešti į 
turingas,' apsiskaitęs ir pašiau- penktą aukštą, kur gyvenome, 
gus žmogus.

į Žiemos; metu, dėl kuro stokos, 
susikroustėme visi 1 į vieną di-

keletą kibirų vadens, o, be to, 
turėdavome išnešti kibirą iš vo- 
nios, išpildąvom kieme nur.ody-

, t £...................................... b ŪMIAI UUb t Cine \ . i Y1V11Č1 ui- z } f > *
M kO daugiau zva-Igj-lis, ir j.są; kambarį,ku.r anksčiau buvo! ton ™ton- Kai-ateidavo pavasa- 
grjžęs. namoinum^-.papasakojo c ■ -• • i_ _-------------
ką ęaknatė. 19/6 metais, gnio- i 
daAmėnesį,. susitikau Floridoj;' t"buv0 ig;esti skardi.lbuvo
njanoąrollo. pensininko namuo A.amzdžiaj . išleisti | Tas dvokimas jautėsi ilgai visa.

Justes. Eai pasikeisdavo, vėjo kryptis, | uiiesle. Kai galutinai likome 
tkaugu-is ebarkovo laito, ponu, karlai3 kaml)a s ;iraki be-kuro, visi gyventojai padarė 
Bmėruhu, n*gi pensininku, kurisj , L k , 1 •’ ‘ * ’ * - - * -•-4 - x - • 1 davo -pilnas durnu. Tik ten buvvėliau <-ię.tuvGj tapo pągarseju-;- r •
siu fųtbolistiĮ sportininku, ir iš-, 
sikalbėjome ’ apie’ senus laikus. 
Pasirodo, kad ir jisai tą Sajen-. 
ko ir?tą Čeką’ prišimena; O bro-- 
lis .pasakė, kad ■ įki šios dšęn'os. 
prisimena tas mątytas žmonių 
piršfffies." Sajėnkd buvo sušau
dytą kiek- vėliau- payių bolševi
kų,'' kąįp..afeodov-;uz, sadistmęs 
išdaigas”': ■

VakSidSf^tk^iteSi^.o -gyventi 
darėsi’ ves surikiau * ir sunkiau.
Tą baimę net ir . in.es, vaikai, 
kąžkąip. jautenų,, ir ąnmis būdą: 
vo neramų. Visą eilė rriano tėvų 
draugų ir pažįstamų Tmvo su 
areštuoti, o kai kurie net ir su
šaudyti arba sėdėjo kalėjune.

|.valgomasis. Prie* lango stovėjo! ris> ’lediniuota krūva p-maz- 
nedidelė 'geležinė .krosnelė, o pamažu tirpdavo; ir nuo to 
npr .l«.n-aA' ihuvo išvesti” skardi-1 buv0 nepapraštas dvokimas.

h.- ■ . ; . 7 ; ' J'
,0! vėl susirinkimą, ir vyrai nutarė 

-I šilta-ir jauku, rir. ;dar virtuvėje',^ naktį parūpinti, to kuro.
pietų ? laiku, Jkada'kūrenosi ug- | šalia mūsų buvo didelis Tech- 
niavietė, kol buvo daromi pie-; nologijos Instituto pankas. Išti- 
Į\ ‘ 
daryti. Elektros' irgi nebuvo: 
užšidėgdavom tokį mažą kna-

lūs.,Kiti kambariai būdavo už-’ sj -kvartalai, aptverti labai stip- 
daryti. Elektros irgi nebuvo:. rfa, bent .kokių dviejų :su puse 
užšidėgdavom tokį mažą kna-1 metrų • aukščio ąžuoline tvora; 
telį,:. įkištą. :alyvon kokioj nors’dar iš carų laikų, kur nepagai- 
bonkutėj, ir toji mūsų lempa’ lėtą medžiagos. Taigi, visai..to- 
vadinosi “ikoptilka”. Prie tos kiu pat 'būdu, kaip savo laiku 
koptilkos šviesoš sueidavo pa-! Berdianske, tik.šį sykį jau ne 
žį^tami .ir draugai, pasikalbėda- žvejai, o inžinierai, profesoriai 
vp1; ateidavo ir tas -pats Rom- 4r daktarai bei kitokie mokyti 
bąch. Arbatinukas visą vakarą' vyrai, apsiginklavę reikalingais: 
virdavo Virš tos geležinės kros- * įrankiais, išėjo naktį tos' tvoros 
neles. Arbata būdavo iš liepos į laužyti ir vogti. ; ' : '
žiedelių ir lapelių, arba, kai jos f Ir aš dalyvavau toj iškyloj.

f •»%-r 4-»»1 nvTzx 4-« T <t«1i * % T _ _ 1 T. _ 1 • • T _ • 1* .^ (

ma, daug įdomiau, negu indėnų 
žaidimas, bet įmano tėvas buvo 

' labai sunervintas, -rūstus, nėkal- 
tbus ir jo rankos drebėjo. Jam,

' pritrūkdavo, tai iš svilintų mor-. Man buvo labai įdomu ir links 
kų, arba kokių kitokių žolių.

: Bąrtditųįiiąs dąiigiau ęlij v-Bet-kai kuro pritrukdavo, tai | 
to,: nebuvo galima naktį isęį^i jgy^epimąs. ęasidarė visai jau ■ 
nąnįų,ų>niįi^a^<^ritus( Apj^įielfepakėnČisHnas. Dar vieną ki- į . v.
plėšdivp; nurudavo batus arbaLtą «^į-''tė^tA^a'vykd',avcr'ksiipone prie s^r^ies^to- 
net įf.^užmušdavo. Į namus daž- Technologijos Instituto tamau- 
nai, tai;;viehįrr, ižai kitur įsiverž- tojui gauti po kokią toną ak- 
davO/kę® ginklaolifyyral, įvj’k- mens anglies, bet paskui greit 
davę nė tikt.apjplęsimų^ bet jr ir-1<? nebebuvo. Ne tik centri-
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LTTERATCRA, lietuvių literatūros, meno Ir molĖfk 

UWhl metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vlnat 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
7. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir Y

M. K čtariionio. M. Meikio, V. Kašubo*, A. Rakštelė* Ir JL V*r*r 
kūrybo* poveikriai*. 365 pu*L knyga kainuoja tik H

t DAINŲ tVENTSS LAUKUOSE, poetės, raiytojoe It tn 
tinlą lokių pirmūnės Juozėe Vaičiūnienės afrimtnimai apie dalai 
Ivente* bei jų btoriją Ir eigą. įdomi skaityti ir nedainuojiD 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenimh 
be! užkulisiai*. Studija yra 151 puri., kainuoja W.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&iy 
Ea* Fuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne taura 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laflrcrtarpio buitie* lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliai*. T* 206 puslapių knygr

1 > LIETUVIŠKASIS PAMARTS, Henriko Touw-TamaJ*w£i
{domisi parafyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni* Ii 
Labguvo* apakriHg dncsMalmlri IpraiymįJ įdomūs Bekrianan 
Uetmrfub Eefifiny* Knetrnota* Motraūkoab, r-Ccsfgoję

i*n<Snjo> pat knygoje yra Rytprūrių hmKapI*. Kaina H.

malrials bolševikų okupacijos metai*. Knygi tari 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik U. Į -

-> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nempna 
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje? tik B* 
larglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų JJ gritau pavadinti kovotoju už žmogau* teisec 
Knyga pa didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

v lATnSN^ NOVELAS, M. Bedenko Hryba, J. Valais.

Klaipėdos bažnyčia
Vyriausias religijos smaugėjas 

Sovietų Sąjungoje V. Kuroyedov 
rašo Amerikos Kunigų federaci
jos pirmininkui kun. Robert E. 
Johnsonui. “Klaipėdos tikintie
siems (Lietuvos; respublika) da-

galėtų išgirsti sargai arba, dar 
blogiau, .ginkluota milicija. O 
tais laikais už visuomeninio tur
to vogimą -grėsė sušaudymas. 
Aš padėjau tėvui nunešti kuo 
didesnį kiekį lentų, kurias pas
kui tėmpėm į mūsų butą, ir jau 
tenai virtuvėj piaųstėm piūk- - . .. . x x.
r- • , J,, ;i„__ bar duotas leidimas perstatytitais, ir kuriu užteko .ngam lai- . ,v \ -T1 ir išpiešti esančią katalikų baž

nyčią. Tam reikalui pinigus duo 
da valstybė. Be to, katalikų ti- 

. • kinti esi ems yra parūpintas pa
statas religiniams tikslams”. Se
selė Ann Gillen, kuri rūpinasi

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo loniai kvielia Detroito ir apylin 
Komiteto jubiliejinis seimas
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto 40-tiės metų ju
biliejinis seimas šiais metais 
įvyks Detroite, Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos Kultūrų- 
niame Centre, lapkričio 12 ir 13 
dienomis. Pradiniai pasikalbė
jimai vyks 11 dieną 7 vai. vakare.

Seimo atstovų ir svečių regis
tracija pradedama lapkričio 12 
dieną 9 valandą ryte. Po to vyks 
darbo posėdžiai, kurie bus vieši, 
tad kiekvienas galės laisvai ste
bėti jų eigą. VLIKo seimą as
meniškai pasveikinti pažadėjo 
kongresmanas William S. Broom 
field (R., Mirii.... , .

Tos pačios dienos šeštadienio 
vakare 7 valandą Kultūrinio Cen 
tro didžiojoje salėje — pasivai
šini mas — kokteiliai, o 8 valan-

* » • * ' * i. < ' ’

dą — meninė programa, kurią 
atliks solistė Danutę Petronie
nė, tautinių šokių vienetas.“Au
dinys’’, vadovaujamas Rusnės 
Kasputienės ir sesučių Kristinos 
'bei Reginos -Butkūnaičių due-

kui. Ąžuolinės malkos buvo pui
kios. ' ■ ; ! : £ '' ;

Naktimis būdavo labai šalta 
ir , mes miegodavome nevisiškai 
nusirengę, užsikloję ne tik ant-Į 
klodėmis, bet dar paltais, kailiu! x ,-. . , ,o. - f į-t • .- konfiskuotos Klaipėdos bažny-mais, staltiesėmis, kilimais ir v. v. . r.-:-'-:■n • , , cios gražinimu tikmtresieips; pa-LL, nes is ryto kambario tempe-1 v? * _ _. ’ ■ ,-j . • n- ’prase kun. K. Pugeviciaus ko-ratura būdavo žemiau nulio ___ x _ ° ą -
(Celsijaus),- Vanduo virtuvėje 
iri arbatinuke būdavo sušalęs. 
Kavai tekdavo virti vandenį su 
ledo gabalais.; Sakau kavai, -bet 
tai buvo mano -motinos paga
mintas surogatas, iš ąžuolo gi
lių; kurių ines’ daug prisirinkda
vome atsargiai Technologijos. tikro gali pasibaigti to paskata 
Instituto'parke. r i F < J' i

Vyko areštai, daug .profesorių 
buvo suaręštuota-arba ištremta, 
ir galų gale atsirado tuščias bu* 
taš: prie tečhholog^jos instituto; 
i kurį mes persikėflėme. Tenai 
gyvenant, nebeteko.- bijoti nak
tinių užpuolimų bėt apiplėšimų, 
nes budėdavo >ginkluoti sargai.- 

Mano motina gavo darbą koį 
kioj tai mokykloj ar prieglaiiĮ 

,doj, ir tenai gaudavo; savo “pa
jok’’, tai yra maisto (kiekį, bet 
daug .geresnį negu mano tėvas, 

rant jokio triukšmo. Tad nega- ir atsinešdavo jį. Taip sunkiai 
Įima buvo vartoti plaktukų, nes versdamiesi, gyvename, nelauk,

kie" dalykai. Visas -gudrumas 
buvo kaip išplėšti lentas, neda-

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARU A NOREIKIENĖ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

.. .....—

i H<WWli!tWai'iri-w«*"• r*a

, v; JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. ,71st St, Chicago, UL

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

"7^7 Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vai vakaro.

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

mentaro. i ■-
Kun. Pugevičius pastebi: “Tai 

yra charakteringa,ateistinio 
nizmo iškarpa. Perstatymas ir 
išplėtimas esančios katalikų bąž. 
nylios Klaipėdoje — aišku ne 
tos, kuri buvo konfiskuota.— iš

kių lietuvius skaitlingai*.daly- 
, * “ • r *vauti. • r

Sekmadienį, lapkočio 13 10:30 
vai. ryte— iškilmingos šv. 
Šios ir pamoksiąs, šv. mįšiąs, už 
žuvusius if mirusius VLIKp stei-? 
gėjus bei darbuotojus, atnašauk“4*’ 
Dieyo Apvaizdos klebonas kun." ’'' 
Viktoras Kriščiūnevičius. MiV “ 
šių metu solo giedos Edvardas 
Skiotys. j' “ ’

Po pamaldų, mokyklos patalu. 
pose,, vyks seimo užbaigiamieji .. 
posėdžiai ir uždarymas. ;

VLIKo seimo organizacinį koA *" 
mitetą sudaro. Rytų Lietuvos Re- 
zistencinio Sąjūdžio-. (Vilniauš •'*- 
Krašto Lietuvių Sąjungos) cent-*1' *' 
ro valdybos nariai: Albertas MU 
siūnas, Ęųgęnija Bulotienė, Vai'**’ 
leptina Osteikienė ir Vytautas “° 
Gurka. ,. >’

t ■ ' r tfPranešė Albertas Misiūnas -4 --'- 
seimui rengti komiteto pirmi- - 
ninkas. Ant. Sukauskaš ’2‘

• * ’ * » *’ /

■ . 1 . j <
Programą praves mokytoja 

Stefaniją Kaunelienė. Po me
ninės dalies — vakarienė, kurios 
metu į Detroito lietuvius pfa- 

■ bils VLIKo pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis ir VLIKo pirmosios 
valdybos buvęs vicepirmininkas 
Balys Gaidžiūnaš, iš Klevelan- 

do. ’ - ' . ■
. Norintięj-i dalyvauti koncerte 

ir vakarinėje prišotm registruo
tis pas Eugeniją Bulotienę as
meniškai arbatelefonu. —"368- 
3299. Rengimo Komitetas- ma-

uždarymu ir neleidimu .tikintfe-į 
sdems juo naudotis. ^VąMzįps 
parūpinti pinigai tain tikslui” 
yra pinigai pagrobti iš tikinčių
jų specialiai aukštomis.taksomis, 
komunalinio patarnavimo mo
kesčiais ir kitais būdais’’.. So
vietų ateistas erzina seselės Ann 
Gilletn parašų rinkimas;.’ kad Bū
tų grąžinta atimtoji Klaipėdos , 
bažnyčia. -L'-’.

j Atlanto vandenynas užima1 
34,301,400 kvadratinių mylių. Jis 
yra tris sykius didesnis už Afri
ka. -■ '

darni nieko gero. .
(Bus daugiau) ;;

Mirę -pręl J. Jonas Aviža
Spalio 17 d. : Muenchene mi- >4-. 

re .prelį Janas Aviža, buv. Muenf 1V1 
chen apylinkės lietuvių kapelio-..^ 
nąs ir lietuvių katalikų spaudos,,.” 
bendrądąri>is.A>V !ų-- ,

Vėlioms gimė 1913T metais Že- _■ 
maitkięmyje, Ukmergės apskri- •- 
tyję. Kauno kunigų seminariją^,, 
baigę 1938 m., 1951 metais gavo,. 
Krikščioniškosios archeologijos-..,, 
mokslų dąktaro laipsnį iš Ponti-^,- 
fikalinię krikšč. arch, instituto,,..

' Romioje. i . kh.
1946—1948',metais buvo dele-, 

gątūros Vokietijoje kancleriu.
r' -'J.MVų ' L. Ę.„;.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
1 ■■■-/’ '. ■ ,: L.- -i ■ ■’ ■'-; --y.- '■■
A i.yray Seniausia; .didžiausia «ir -.turtingiaušia lietuviu fraiernalinė 

organizacija,'lietuviams ištikimai tartiaujaati jau per 97 metus.
SLA —atlieka kultūrinius dariais, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

X?V-.« -.darbus dirba, ‘ ri-■■■-'■■■■ ? ,
* • / » - < r: • -'A - “’-v. • ■■ -i: \

' ŠA — išmokėjo-j daugiai! kaip' AŠTUONIS Iffl-IJČNUS doleriu
y;.apdraudę savo nariainS/’-^S.^. J'' *
’SLA — apdraudžia pigiausiomis,kainomis. ŠIA . neieško pelno, 

nariams-patarnauja tik-savišalpos pagrindu. '" 
Kiekvienas lietuvis-ir lietuviu draugas gali.

.. f Susivięnijade apsidrausti .iki $10,900. .-; ri' ■
SLA — apdraudžia ir Taupomąja, apdraudė — Endowment 

Insųrance,riuriypap naudinga Jaunimui.siekiančiam 
ankštojo mokslo ir' jų gyvenimo, pradžiai. ' š

-taikus apdrpudžia pigia terminuota apdrauda: už
- $1,000.apdraiidoj sumą ts«i0ka tik $3.OO metacis.
- kuopų.'m rišate čliėturifc kolonijose’

Kreipknės Į aavo.apyru^ kyopų veikėju* 
;jie- Jumšjmelaj;^ęĮw i SLA parašyti.
.?<■> Galite kreiptis ir .tiesiai i'SLA’Centrą; 

' h c", <' ‘y. 7

. ' i F .*•
A ■*'-

e , SLA

>W.
£Į• 7 „ ■ Tel.(2i2) 563-22IŪ’
-*-’- T. ••' \ •. .< ' V r ’4K ’■' \L į.V-L < *£į' -

fleniLi m 11 n 111 i i i i i i i i

n < Inl LIUDAS MIKŠYS, '
50 metu studijavęs; kaip

Būga p&B keriaužius Šimtmečio pradžios kaTbinlnkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti

C. — Naujienos, Chicigo, Į, DI Friday, 28, 1983
‘ \ x »5 ’
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,

jienų redaktoriui priminus jam mūsų laikų gyveninio 
faktus, atvykęs diplomatas ranka numojo ir pasiliko prie 
atsivežtų minčių. Palaukęs kelias dienas, jis parašė laiš
ką Naujienų redaktoriui, prašydamas jį paskelbti jojo 
mintis. Laiške jis dėstė pagrindines savo mintis, kuriomis 
jis gyveno ir norėjo Amerikos lietuvius įtikinti. Laiškas 
į dienraštį nepateko, nes dr. Grigaitis būtų turėjęs pri
dėti jam nemalonias pastabas.

Ir gerai padarė, kad nespausdino, nes už pusmečio 
ne tik Hitleris Berlyne nusinuodijo, bet privertė ir savo 
žmoną ryti nuodus. Panašiai buvo pasielgęs ir Goebelsas. 
Generolai Eisenhower, Omar Bradley ir Pattonas pra
laužė stipriausias vokiečių fronto linijas ir sutrioškino 
Hitlerio skelbtą Tūkstančio metų Reichą, Dr. Grigaitis 
spaudoje netiksliai vertintos tikrovės diplomatui nepri
minė, bet kai teko susitikti, tai paklausė karo pabaigos 
spėliojimus. Diplomatas prisipažino, kad vertinimas buvo 
netikslus, bet čia pat pridėjo, kad labai negerai. Nepa
rodė, kas negerai, ar kad faktai nebuvo tikslūs, ar kad 
Hitleris Vokietijai ir pasauliui padaręs didžiausią žalą,

Amerikos lietuviai, tiksliau pasakius — dr, Grigaitis 
ir redaktorius šimutis, įtikino prezidentą Franklin D 
Rooseveltą nepripažinti rusų pavergtos Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą. Tuometinis Valstybės sekretorius 
buvo susipažinęs su lietuvių pageidavimais, bet jis reikalą 
atidėliojo. Jis dar norėjo klausimą pastudijuoti, keli? 
aspektus išaiškinti. Tada prezidentas Roose veltas pasi 
šaukė Valstybės sekretoriaus pavaduotoją Summer 
Welles, jam išdėstė prezidento nuomonę šiuo reikalu ir 
įsakė paskelbti spaudai. Valstybės sekretorius Cordell 
Hull tiktai iš spaudos patyrė šį lietuviams svarbų dalyką 
Prez, Rooseveltui nereikėjo jam aiškinti, nes jis žinojo, 
kad prezidentas nustato JAV užsienio politiką. Sekreto
riaus pavaduotojas Summer Welles pareiškimą Įjungė 
į Valstybės departamento užsienio dokumentus.

Prezidentas Rooseveltas plačiau apie šį nępripaži-

ALTo suvažiavimui 1983 m. spalio 22 d
(Tęsinys)

Dr. Kazys Šidlauskas

Annunzix Daugelis kitų kon- 
gresmanų savo pareiškimuose' 
kėlė Lietuvos laisvės klausimą.

J JAV-bių Kongreso Vasario
16 d. minėjimus buvo nuvykę iš 
Chicagps adv A. Domanskis,

ALTas vieningai tvarkys Amerikos 
lietuvių reikalus x

• Amerikos Lietuvių Tarybą sudarančios visos lietuvių 
patriotinės ir gimtiniam savo kraštui vieningai siekian
čios laisvos, nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos 
organizacijos šių metų spalio 22 dieną sušaukė 43-ąją 
metinę konferenciją, sutartinai atliko visus svarbesnius 
šios didelės organizacijos reikalus,

fĘųyp grąžu sekt),t: kaip iš įvairių Amerikos lietuviu [nimą pa^i^np ^L^p delegacijai,- nuvykusiai į' Bąltuo*. 
ketonijų^suvažiavęatstovai pranešinėjo'apiepraeitais me- [sius Rūmus. _ . .... y/ ■: ; -
tais atliktus užs-ibiojimusl,Vieni buvo’baigti, kiti tiktai Prašyinas'prezidentui Rooseveltui buvo suredaguo-
įpusėję, bet nemesti ir neužmiršti. Dar buvo Įdomiau, kai 1 tas dr. P. Grigaičio ir pasirašytas ALTo- sekretoriaus ir 
konferencijoje dalyvavo vienas kitas. ALTo steigėjas,. I pirmininko. Redaktorius Šimutis pasitikėję dr,- Grigaičiu- 
pirmos ALTo konferencijos organizatorius, pora buvusių | Jis žinojo, kad dr, Grigaitis žinojo anglišką'teisinį žargoną; 
ALTo pirmininkų ir pasiryžusių veikėjų.

Didžiųjų ALTo organizatorių ir steigėjų jau nebuvo. 
Jie buvo iškeliavę amžinybėn, bet jų pradėtas darbas, jų 
nurodyti pagrindiniai dėsniai buvo tęsiami. Jeigu iškelia
vusieji nebūtų buvę tolerantai, jeigu nebūtų supratę nau
jai susidariusios tarptautinės padėties ir nebūtų pasi
ryžę tos padėties taikyti lietuvių tautos kovai už laisvę,, 
tai šiandien vargu ALTas būtų egzistavęs ir tokios tvar
kingos konferencijos vargu būtume turėję progos pa
matyti.

Amerikos lietuviai numatė, kad po Pirmojo Pasau
linio karo JAV taps pačia galingiausia valstybe pasau
lyje. Amerikos lietuviai, pasiekę šį laisvės kraštą po 
1905-6 metų japonų-rūsų karo, šitaip galvojo. Dar ryš- 
kiau'viskas paaiškėjo Antrojo Pasaulinio karo metu, bet 
nepriklausomoje Lietuvoje buvo tokių visuomenės veikė
jų, tikėjusių Hitlerio pergale ir visos Europos pertvar
kymu. Vienas įtakingas veikėjas, atvežęs "pačias nau
jausias” žinias iš Romos, užsuko į Naujienas ir įtikinėjo 
dr, P. Grigaitį, tuometinį Naujienų redaktorių, kad visa 
Naujienų pozicija yra netiksli, kad Europoje reikalai eis 
visai kitais keliais ir kad lietuviams reikia prie “Naujos 
Europos” taikytis.

i ir mokėjo parinkti tikslius ir teisininkams suprantamus 
f žodžius.
f ALTo konferencija pagerbė ilgametį vicepirmininką 
[Povilą P. Dargį. Jau minėjome, kad bankete^paąakytoji 
[ jo kalba, kaip kaleidoskopas, visiems suvažiavusiems ir 
svečiams priminė pačius svarbiausius ALTo darbus. Pats 
p. Dargis buvo ALTo steigėjas. Jis- atstovavo vieną iš 
stambesnių Amerikos lietuvių organizacijų, todėl jam 

: buvo žinomi veik visi ALTo užsimoti ir atlikti darbai, 
j F, Dargis gyvena Pittsburghe,- bet j kiekvieną svarbesnį 
. posėdį jis atvykdavo į Chičagą. Grįžęs į Pittsburghą, jis 
■ papasakodavo per savo radijo valandą kiekvieną svar
besnį ALTo nutarimą ir svarstytą klausimą. Jis supranta 
dokumentų svarbą, jų neišmėto,- bet viską tvarkingai su
dėstė ir laiko radijo valandos byloje. Jeigu reikia kokį 

: svarbesnį klausimą prisiminti, jam užtenka susirasti bylą 
ir permesti akis. Jis ten randa nė tik laiką, kada klausi
mas buvozsvarstomas, bet ir aplinkybes, kuriose klausi
mas buvo iškeltas.

Povilas Dargis įspūdingai baigė banketą ir ALTo 
konferenciją, bet konferencija spalio 22 d. vakarą dar ne
buvo baigta. Kas įėjo į ALTo valdybą, konferencijos da
lyviai žinojo, bet nežinojo kokias pareigas jie eis ateinan
čių metų ALTo valdyboje.

Pradžioj būva mums padary
tas retas ir malonus supuolimas, 
kad šiemet Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą turėjo pami
nėti ir JAV-bių Senatas ir At
stovu Rūmai tą pačią Vasario 
16 d. Tačiau Atstovų Rūmams tą 
minėjimą teko perkelti į Vasa
rio 17 dieną dėl svarstomų svar
bių įstatymų projektų.

Senate pagrindinę kalbą Va
sario 16 d. pasakė sen. Charles 
Percy, primindamas dabartinę 
Lietuvos gyventojų priespaudą 

’ okupacijoje, išryškindamas lie
tuvių tautos teisę į laisvę ir pa- 

‘ brėždamas Amerikos tvirtą nu
sistatymą, dėl Lįęttkyos laisvės.

Atstovų ' RūmuOse 'minėjithas 
• buvov pradėtas'kini. Antano Zd- 
?karausko invokačija,. kur pra
šant dangų globos JAV-bėms, 
buvo t meldžiama laisvės į Liėtu4 
vai ir kitoms prierpaudorns. Pa- 

k grindinę Lietuvai labai . palan-. 
?kią kalbą pasakė kongr. Frank

cell Unas su dukterimi Jolita. Taip 
pat dalyvavo vietiniai Vašing
tono lietuviai: proL ir ponia D. 
Krivickai, dr. J. Genys, J. Lauč- 
ka, J. Bobelis, A. Petrutis, M. 
Samatienė, A Vaičiulaitis ir kt. 
Lietuvių delegacija dar suspėjo 
aplankyti keletą Kongreso narių 
ir pasikalbėti su E. Derwinskiu, 
kuris paskirtas Į aukštą vietą 
Valstybės departamente.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriai iš anksto ruošėsi Vasa

rio 16 d. minėjimams. Bostono 
skyrius i savo minėjimą Vasa
rio 13 d. buvo pakvietęs kalbė
toju kun. dr. J. Prunskį, kuris iš 
ten vyko į New Yorką pasakyti 
kalbą vasario 20 d.

ALTo vicepirm. dr. Leonas; 
Kriaučeliūnas buvo pakviestas 
pagrindiniu kalbėtoju Vasario) 
16 d. minėjime Racine, Wise., ku
ris įvyko vasario 20 d.

Detroito lietuvių organizaci
jų centras! šia proga išleido spe
cialų iliustruotą biuletenį, pri
menantį Vasario 16 d. prasmę ir 
ALTo darbuotę.

Kaip per eilę ankstyvesnių 
metų, ALTo centras ir šiaiš me
tais buvo paruošęs medžiagą , ra
di jo valandėlėms Vasario 16 d. 
minėjimų proga anglų ir.ligtųU 
vių kalbomis, kuo pisirkiudojo 
lietuvių vedamos radijo progra-1 
mos. .' * j r | J

Pradžioje šių metų sen. Al-< 
fonse D'Amato (Rėsp.f iš N:

ALTo valdybos nariai spalio 25 dienos vakarą susi
rinko ALTo namuose pareigomis pasiskirstyti. Kad ne
reikėtų bereikalingai laiko leisti, ALTo grupių vadai susi
tarė dar vienėriems metams palikti, dabartinę ALTo val
dybą, Ateinantiems metams ALTo valdyba bus tekia:

ALTo valdybos nariai spalio 25 dienos vakare susi- 
Dr. Kazys Šidlauskas — pirmininkas,.
vicepirmininkai —'■ Teodoras* Blinstrubas, Povilas 

Dargis, dr, Leonas Kriaučeliūnas, Viktoras Nau
džius, dr. Vladas Šimaitis, dr. Jonas Valaitis ir 
Jonas Talandisz

Mykolas Pranevičius — iždininkas,
Gr. Lazauskas — sekretorius, -
Aleksandras Domanskis — protokolų sekretorius,
Petras Bučas finansų sekretorius.
Visi kiti yra valdybos nariai. Už šią valdybą pasisakė 

visi valdybos nariai.'
Kada viskas buvo aptarta ir nubalsuota, tai Rymo 

Katalikų Federacijos atstovas pasisakė prieš perrinktą 
ALTo Valdybą. Jis norėjęs, kad ALTo vadovavimas būtų 
perleistas krikščionims demokratams. Jam buvo primin
ta, kad ALTo pirmininku ilgus metus buvo dr. Kazys Bo
belis, tad ir tas skundas be pagrindo.

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Tu išnykai. Paskui mokslas. Palaidojau sa
vo meilę knygose, o iš tų knygų išaugo Jadvyga. 
Jai aš rašiau eilėraščius, Jai buvo skirti mano 
atodūsiai ir mano meilės kupini, žvilgsniai. Bet 
neišdrįsau nė jai apie tai pasakyti, Paskendo 
ir ji laiko nuotoly ir knygų puslapiuose. Argi aš 
turėčiau ir vėl, kaip tuomet Ragaišio pievose, už
versti nebaigtą skaityti knygą ir užrakinti širdies 
duris? Ar bėgdami metai gali išplauti meilę krū
tinėje? Ar šventumo skraiste papuoštos pareigos 
gali juodu gedulo šydu paženklinti meilę? Mary
te, aš matau tavo akyse sugrįžusią praeitį. Aš 
nebegaliu antru kartu užrakinti savo Širdies. 
Leisk man pasakyti tai, ko tuomet nepasakiau, 
leisk išimti ką tuomet užrakinau, Maryte, aš my
liu tave taip karstai, kaip ir tuomet. — Jo akys 
nuslydo nuo jos akių ir sustojo stalo vidury. Jis 
nutilo.

Marytė pašoko nuo savo kėdės ir puolė į jo 
glėbį. Jie glaudė vienas kitą ir jų lūpos gėrė skli
dina, neišgertą meilės taurę.

— O, Petrai, aš tave be galo myliu, — su
šnibždėjo ji ir vėl paskendo jo Jupoęe. 4 ;

Suskambėjo durų skambutis. GfeŽra prišokęs 
atidarė duris. Ten buvo du statnbfrs vyrai. Abu 
parodė savo metalinius ženklus.

— P'.B.I. — pasakė Giedra, — prašau į ridų.

Kuo galėčiau būti naudingas?
Du vyrai suėjo i vidų, nusiėmė užlenktais 

ant akių bryliais savo skrybėles ir, Giedrai pa
prašius, atsisėdo ant sofos.

— Father, ar jūs pažinote Surgaila, kuris 
šiandien mirė ligoninėje?

Taip, pažinau jį Lietuvoje. Amerikoje jį 
mtikau tik ligoninėje, kai nuvykau aplankyti 
Smarčio.

— Jūs buvote nuvykęs šiandien aplankyti 
Surgailos, bet jo neberadote.

— Taip.
— Jūs buvote drauge su moterim. Norėtumė

me žinoti, kas ji tokia ir kodėl ji vyko jo ap
lankyti.

— Toji moteris yra Marytė Užpelkytė,
— Kur ji gyvena?
— Šiuo momentu ji yra mano svečias.
— Mes norėtumėme ją pamatyti.
Giedra tuojau ją pakvietė. Detektyvai pa

rodė jai savo metalines žvaigždes.
— Mes esame iš policijos departamento. Ar 

jūs esate Mary to Užpelkytė?
— Taip.
— Kur jūs gyvenate?
— Sant Pains, Kalifornija,
— Ar jūs atvykote aplankyti Surgailos?
— Taip.
— Ar gerai jį pažinoto?
— Ne. Pora kartų jį temačiau Kalifornijoje.

Jis mane pasikvietė į restoraną ir ten dingo. Aš 
jo niekur daugiau nemačiau. Tai buvo, rodos, 
prieš dvidešimt metų.. . :

— Kur jis buvo per visą šį laiką?
— Aš nežinau.
— Father Giedra, ar jums Surgaila nieko ne

sakė apie savo gyvenimą, apie Smartį ?
— Atleiskite, ponai, aš esu kunigas ir nepri

valau skelbti, ką žmonės man kai kada pasako. 
Kunigas, kaip ir advokatas, įstatymais nėra pri
verstas išduoti turėtus su kuo nors savo profesi
jai reikalingus pasikalbėjimus.

—■ Mes šitokį jūfeų atsisakymą pramatėme ir 
todėl jūsų'pasikalbėjimą įrašėme į garsinį kas
piną, Prašomo pasiklausyti.

Vienas detektyvas išėmė mažą aparatą ir pa
spaudė jo. mygtuką. Aparatas prašneko Surgailos 
halso. Pasakojo, kaip Jis »u draugu planavo api
plėšti banką, kaip apiplėšimą įvykdė, kaip para
fino pinigus. Kaip jis susitiko Marytę, kaip ji 
suėmė, ir' kad jo plėšimo draugas buvo Smartis. 
Kaspinui pasibaigus, detektyvas paklausei

— Ką jūs, father, torito į tai pasakyti?
Jūs jau turite ka$ pasakyta. Aš Čia hieko 

negalia nei pridėti, nei atimti ,
• Kunige, — atsifiepė susijaudinusi Maryte, 

— ar tai buvo SurgaŪps kalba?
— Taip, Maryte, Surgailos.
— Reiškia, jis buvo plėšikas. Jis buvo suim

tas tuo metu, kai mes buvome restrone? ...

buvo pasiūlęs Senatui priūąti rė- 
ją, Vualio 16

d. Lietuvos Nepriklausomybės 
[ Diena, šią rezodiuciją parėmė 
[• Atstovų Rūmuose mums draugiš- 
k i kongresmenai in ji buvo pri
imta abiejų Kongreso rūmų ir 
JAV-bių prezidento pasirašyti 
ir paskelbta.
5. Europos Parlamento rezoliu

cija del Pabaltijo valstybių

Pastaraisiais metais Europoje 
I reiškiasi stiprios tendencijos su- 
I vienyti šio kontinento tautas. 
I Tarp kitų svarbių institucijų, 
' kmios tarnauja siekti šį tikslą, 
yfa ir Euiopos Parlamentas. Jį 
sudaro atstovai iš dešimties Eu
ropos valstybių: Belgijos, Dani
jos, Vakarų Vokietij'os Respubli
kos, Graikijos, Prancūzijos, Airi
jos, Italijos, Liuksemburgo, Olan 
Oi jos ir Didžiosios Britanijos. 
Europos Parlamentas, susideda 
iš 434 atstovų, pasiųstų i tą pžt- 
iamentą iš minėtų valstybių.

Europos Parlamentas yra pa
tariamasis organas. Vykdomasis 
organas yra tą Europos Parla
mentą sudarančių valstybių už
sienių reikalų ministerių konfe
rencijos, į kurias yra nukreipia- 

I mi vykdymui Europos Parla
mento nutarimai.

Grupė Didžiosios Britanigos 
' demokratinių atstovų pateikė 
' Europos Parlamentui pasiūly
mą, kad parlamentas apsvarsty
tų dabartinę Pabaltijo valstybių

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
i— padėtį., Ą - .

Šis pįsiūlyųiąs’lravo pėrduo- 
Europos Parla- 

hriięrrtb politinei komisijai, kuri 
i paskyrė .parlamente narį- dr. 
Lptto yon Ęsjjsburg paruošti ko- 
įjhisi^i ;dėj So pasiūlyme moti- 
[■yudtą praūėšitną. :

Dr. Otto von Habsburg pra-
I nešimas buvo tiek palankus Pat- 
. baltijo valstybių laisvės bylai, 
kad politinė komisija nutarė tą 

t pasiūlymą ir suformuluotą rė- 
Įzoliucįją dėl. Lietuvos, Jįątvijos 
Į ir Estijos padėties, pateikti' švai . 
r styti Europos Parlamento pilna
ties posėdyje. " '

Dėl šios Europos Parlamento 
L rezoliucjGS pagrindinę akciją 
vykdė VLlKas’, guriam buvo' 
pranešta, kad toji rezoliucija bus 
■Europos Parlamento' svarstomi 
Strasburge. Prancūzijoje šių me_ 
tų sausiu mėli. 13 d.

Rezoliucija reikalavo, kad tų 
Europos Parlamentą sudarančių 
dešimties valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferencija pa
teiktų tą Sovietų Sąjungos oktf- 

I puotų Pabaltijo valstybių klaul 
r simą svarstyti Jungtinių. Tautų 
Dekolonizacijas Sub-Komisij ai 
ir kad šis Pabaltijo valstybių 
laisvės klausimas būtų taip pat 
peržiūrėtas Helsinkio Akto tik
rinimo konferencijoje.

(Bus daugiau)

Taip, tikrai taip, ,
— Kodėl tuomet niekas man apie tai nepasa

kė, ir policija nieko manęs neklausė?
— Todėl, kad Surgaila sakėsi buvęs vienas 

restoraneL
— Reiškia, jis buvo plėšikas. Prisiplėštais pi

nigais jis bus pirkęs žiedą ir man padovanojęs. 
Nenoriu aš tokios dovanos! — Ji nusimauna dei
manto Žiedą ir padeda ant stalo. — Prašau jj su
grąžinti, kam priklauso.

— Labai gerai, bet mes nieko šioje byloje ne
turime apie šį žiedą. Nežinome, kaip jis tą žiedą 
buvo įsigijęs. Gal jis buvo jo motinos, jo sesers 
atba ir jo paiks pirktas anksčiau, už jo paties 
pinigus, prieš banko apiplėšimą. Todėl mes ne- 
gaHme to žiedo priimti, Jūs jį turėkite, tai yra 
jūsų nuosavybė. Be to, jfe tafėfrte jf per dvide
šimt metų, taigi ir pagal jsmnėjimo įstatymą j:s 
priklatM) joms, 'ri •

— Ačfū, — ji užsimauna žiedą ant piršto. — 
Štai kur buvusi paslaptis. O aš visaip spėliojau, 
kur Surgaila staiga dingo. Aš net maniau, kad jį 
plėšikai pačiupo, išsivežė kur ir nužudė. Aš jokiu 
būdu nepamaniau, kad jis pats būtų plėšikas. Jis 
nebuvo panašus J plėfikį, fis btjto labai manda
gus, tvarkingai apsirengęs, geras, tikras džentb 
menas. ’ j

(Bus daugiau) .**
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R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

...... ............................................................... .

DR.- PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«štcb«cter Community klinika* 
Medicinal diraktcriu*

im 5. htantekn Rd, W«stch*st«r, HL 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomii 

ir Lai antri iešUdianį 8—3 vai 

TeL: 562-2727 arba 562-272§

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

TEL. 233-1553 
tervte 455-4504, P«te 46053 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

»C7 West 103rė Street

Valandai pagal suštariinv

Chicago^ Lietuviu SuvalkiečiŲ drau
gijos n ari y susirinkimas įvyks penk
tadienį, spalio 28 d., 6 vai. vakaro, 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Po susirinkimo — vaišės.
E. Strungys

Joniškieji y Labdarybės ir Kultū
ros klubo susirinkimas įvyks antra
dienį, lapkričio 1 d., 1 vai. popiet, 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti. Po susirinkimo 
bus vaišės.

A. Kalys

OPTOMETRISTAS

K AT.RA LIETUVIŠKAI
iiii W. 71«t TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akini® 
ir “contact leaser,

INKSTŲ, PŪSLES 1Ė 

FROTFATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STRUT

numiM
Prostatos, inkstų ir ilapuma 

taką chirurgija,
. \5025 CENTRAL A VE, 

ŠL Petersburg, Fla. 33/
Tel 18132 321-420¥

. PERKRAUETYMAI

Lsldimai — Pilna ap^TM^a 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chares 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-Wtf

Apdraustai perkraustymat 
ii hratriy itetmey.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1M2 arte 37M9H

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Statiee WOPA - 1499 AM
I •tr»oaliue|amea g įMŪay ehMŲea 

Mtfquetfe Parte.

Yedė|a — Aldona Devkw 
Tetafa 77K1543

I

7159 te. MAPLEWOOD AVI.

KAZi BRAZMIONYTi

Koriien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro, 

todoe ii WCEV stoties.

ii WTIS ftotiee. LUO AM bans*.

W. 71M Street

Chkaee, Ilttnow *062$ 
Tetet 776-1274

■ ~ -IT » J * * y

Funeral Heine and Cremation Sefvice
I I
I Charles Stašnkaitis 1729 S. Halsted St I
I FD. LE. Chicago, IL 60608 |
I (312) 226-1344 24 Hour Service I

Argentinos liet, kino “Vytis” direktorius
J. Gilvydiš yra lietuviškų fil- ir bendradarbiavo su kitais lietu

sių pionierius P. Amerikojė? ries vių filmų mėgėjais. Iš p. Linart 
jis nuo' 1932 metų pradėjo' fil- iš Lietuvos, yra Įsigijęs kronikos 
mttofi lietuviško gyVėriimo' jvy- filmas, š p. K Matuzo gražūs 
kilis Afgžriiiridjė if' Urugvajuje. ■ spalvot vaizdai iš Lietuvos gam- 
fbfeii būdu šusištiko didelė lie- tos, iš lietuvių pabėgėlių gyve- 
(ūviška filmą; kuria gali naudo
tis iiėtuviška višūdmeriė, ypač Dienų New York, iš Čiurlionio 
lietuviškas jaunimas.

leišfe klapsimais dar rūpinami, 
riny^djė gyvais pavyzdžiais pa
rodyta,- kaip' nėreikįa rašyti. Ne= 
.eikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiai,- bet visai nedera kebas 
Knygas parašiušiarri, auksfets 
niO’kšlils baigrišiairi žatogui. 
A-ritoriūš yra (ėiširiinkaS; baigęs 
Kaurid tiriiveFsifritg,- dirbęs tėis- 
iriubše, rašęs iėisiriittš sanipro- 
tavimūš;

Knyga,- alspriušduita ^raeitaiš
metais, jau baigiama parduoti. Irius? bėt dar atv^ė filmriš is Lie 

;kas nori ją įsigyti, tai turi ra-i tuvos ir įsteigė Lietuvių Kino 
syti K. Janutai, 2818 A veria! Š t., 
Los Angeles, CA 90039. Jei pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai’ 
už tris dolerius jums ją atsiųs,- 
o jeigu jaū nebebuš, (ai Štiš viė^ 
na iš tų lietuviškų knygų,- kuri 
išėjo. Ji nebeguli, bet išėjo į 
žmones. Raila yra Klaūšėikib 
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti? ką žmoriės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio\kn£gg jįš 

-kelis'Ta&ifktts m^agirigus tvir
tinimus', bet išdėstytų faktū ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip
tų dėmesį;

St. Stalibr'aifis

Teatrą “Vytį”. Su šiomis filmo- 
mis J. Gilvydis kelis kartus ap
lankė' tdlirhėšniuš Argentinos 
mieštus? Brazilijos ir Urugva
jaus lietuvius, Kurie pripildė sa.

simo Vokietijoje, ir Lietuvių

ansamblio pasirodymo, taip pat 
gauna vaizdų iš dabartinės Lie
tuvos gyvenimo, iš jos miestų, 
iš kolūkių. Vienu žodžiu J- 
Gilvydiš, nesigailėdamas nei pi
nigų nei triūso, krovė šį didelį 
kultūrinį lobį P. Amerikos lie- i 
tuviams, kad jie nepamirštų sa- c 
vo šalies ir jos grožybių, kad 
stiprintų savo dvasią. ! S

Šios filmos yra rodomos ne tik f 
lietuviams, bet ir argentinie-' ■ 
čianis: pradžios mokykloms, 
gimnazijoms, universitetams, 
kunigų serhinarijoms, per paro-; 
dės, per televiziją, Argentinos ' 
artistų klūbė, bei kitarų.-Tokiu. 
būdu lietuvių kultūros kraitis į 
šiose filmose yra toks didelis, 
kad tenka juo naudotis ir pa
likti ateinančioms kartoms.

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENLAUSIA IR DIDŽIAUSU LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusibašfymai 
jau atspausdinti. Tai Fiivo tiesa 
praeitais metais, kai J. Klausei- 
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 
ir panoro pasižiūrėti arčiau į 
Bronio Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švaistymąsi Įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
įrodė, kad Raila įžeidęs K., Ja
nutą be jokio pagrinderir be jo-, 
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrą dieną ir nutratėjo. 
Kai Januta bandė reikalą išaiš
kinti, tai Raila ir klausyti neno
rėjo. Orakulas burną atvėrė, tai. 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į .Railos, //stilistiką.’’ ir, papias-. 
čiausiais faktais įrodė, kad gra
žiais žodžiais apibarstomas labai 
negražus tvirtinimas. Tas tvir
tinimas veik visuomet yra mela
gingas. O melas, nors jį gražiau
siai “stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
meluotojui ir labai žalingu ap-

i šmeižtajam.
J. Klauseikis parašė studiją, 

kurią turėtų atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną į 

, rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli

tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie

— Filipinuose pasipiktinimas 
prezidentu F. Marcos vis didėja.

— New Deliu policija ’pasky
rė SI,500 Isom žrribgin,- kuris fltt- 
rodys, kas liušotė Jordanijos 
arnbasadoriii Indijoje.

HEART 
FUND

f

MYKULOI SIMOKAičIUI

mirus,
SLA 217 kuopos ilgamečiai valdybos nariui 
jo žmonai P»eginai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

ŠLA 217 KUOPOS VALDYBA

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptaryvji taupymo ir 
namų padtmų rėtfcthu rišos 
musų ^pįHnkci. _ dėkojame 
Jums ui niurni Ttrrodyta pa
sitikėjrmą. Mes ncfrčhft 
ti Joms naudingi ir atejams naudingi ir a

Sąskaitos apdrMittos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

TeL 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

Jll
MIDLAND 
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

gyvus vaizdus. Per 50 metų ki- 
’ ria's “Vyuš”, kaip faš laimės spin 
dtilyš viš'riatijais vaizdais pri
statė gyVą Liėfūvą su jos lau
kais, rriiškais, jbš papročiais, iriiė- 
štaiš, kifltūrihiaiš • - laimėj imat s, 
istoriniais ’paritais, piliriiaiš pi- 
įiakšiii^.hds..PaiiBigoš miesto, 
eifedAt' p'ėf Žemaitiją, Aukštaiti
ją, SŪVaikiją sii mūsų garsia 
tostihė Vilriitimi, Kauno miestu, 
Lietuvos kariuomenės pulkais, 
žėntėš ūkio darbais, mokslo ir 
švietimo įstaigomis, sporto ir 
dairių šventėrnaš.

Visa tai gaivino žiūrėtojų akis 
ir širdis, uždėgė Safellę’ Tėvynei 
ir Savo tautai, padėję išlaikyti 
patiftbtizmo. ugnelę. Ypatingai

i giliai jaudino žiūrėtojų širdis
Lietuvos sostinės atgavimo vaiz- siu korėjiečių lėktuve. Pasira- 
dai: gėlės ir vainikai lietuvių šė vienuolikos tautų atstovai, 
kariuomenės įžerigiriio metu. Venecuelos lietuvių bendruome- 
Gilvydžto' filmbše atsT^jiiidėjo, nės vardu pasirašė dr. Vytau- 
visa Lietuvos dvasia, Jaunoji tas Dambrava. Į
Lietuva* kuri kure--liaują savo' -----ę-------------
gyvenimą rie'priklaušomybės lai
kais. . ’ .e. ,

J. Gilvydiš nė tik filmavo, bet ma nepriklausoma šalim.

TĖVAS IR SŪNUS
UĖTTE FUNERAL HOME

"Dar vienas genocidas"
1983 m. spalio men 1 dieną tri

juose Venecuelos laikraščiuose 
buvo įdėtas skelbimas “Dar viė^, 
nas genocidas'”, apie sąmoningą 
nužudymą 269 žmonių, skridu-

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

Telėf. 476-'2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBHJAjiŠ PASTATYTI

.' VANCE FUNERAL HOME '

s Syrija atsiskyrė nuo Turki
jos 1920 metais ir dabar skaito- j

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So/ California Avenue
TėL — 523-3572

SS®

•OME CHICAGO MOTOR CLUB TT9*S OP4

VMtssmyimt

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
. LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69tt Street — TeL RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKŪS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

■OHMRBnMBR
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LIETUVIAI MIŠKININKAI
Lietuvių Miškininkų Sąjungos 

valdybos, vicepirmininko Jono 
Žebrausko ir laikinai einančio 
kasininko pareigas Antano Be 
Ieškos buvo sukviesti valdybos 
nariai bendram Sąjungos reika
lų aptarimui j posėdį š.m. spa
lio 20 d. Dainos restorane, 71-ji 
gatvė ir Washtenaw.

Susirinkime dalyvavo: P. Xor- 
kaitis sir žmona, Jonas Žebraus
kas su žmona, P. Sideraviėius 
su žmona, A. Beleška su žmona, 
Jonas Kriščiūnas, J. Skeivys ir 
svečio teisėmis mišk, 
ir J. Nadis su žmona.

Prie bendro stalo, 
dedant užkandžiauti

V. Ankus

prieš pra- 
ir valdy

bos narių posėdį, sekret. J. Skei
vys .p&akė trumpą įvadinį žo
dį^- prisimindamas mirusį Liet, 
Miškininkų S-gos Išeivijoj ilga- 
jnetj pirmininką Vincą žemaitį 
jr pristatė susirinkimui v.p. Jo
ną Žebrauską ateičiai eiti Sąjun
gos pinmininko pareigas, o tap 
pat ir tos dienos vadovo postui. 
' Naujasis Sąjungos pirminin- 
|<as J. Žebrauskas sudarė pro
gramą ir darbotvarkę. Po už
kandžių, programos dalyje buvo 
persiką i tylas 19 mirusių miški
ninkų sąrašas, kurie nuo Sąjun
gos įsikūrimo pradžios turėję 
pareigas kaip Lietuvoje, taip ir 
Amerikoje.

Buvo visi pagarbiai įvertinti 
ir prisiminimui ipagerbti atsi
stojimu, išklausant Pakšto įgro
tą -rageliu liūdną raudą tmiru- 
ėiems.
d“ Toliau pirmininkas tęsė pro
gramą, .patefonu grojant lietu
viškas melodijas ir kitą.;:

Užkandžių metu buvo įspū
džių pasidalinimas, ir pabaigoj 
Ž . -------- -

>Triamimc® Syrup 
Triaminicin® Tablets„ or

Triaminic-12® Tablets
Relief

to
IbrAlli 
that’s notninj 

sneeze at.
© 2983 Doory Ltboruoriet. Dtvhkn of 
Scaoo. ix, Urab. Nebrath 68501.k ,

1983 m. S. A. Pabaltiečiy 
plaukymo pirmenybės

1983 m. Š. Amerikos Pa balt ie
čių plaukymo pirmenybės įvyks 
1933 rn. lapkričio 13 d., sekma
dienį, Garden City High School

naujam

atskiro 
nariai 

netekus

kalbos bei linkėjimai 
Sąjungos pirmininkui.

Po užkandžių, prie 
stalo susėdę valdybos 
pirmajam posėdžiui,
garbingo pirm. Vinco Žemaičio, ‘ baseine, 6500 Midole-Belt Rd., 
J. Žebrauskas pradėjo posėdį ir ’ Garden City, Mich., (Detroito 
patiekė turiningą darbotvarkę:' vakaiinis priemiestis). Varžybas 
1. pasėdžio atidarymas, 2. pro-, 
(okolo skaitymas, 3. piniginiai! ...
reikalai, 1. klausimai ir suma-; ryt°- Registracija — nuo 10:00

vykdo LSK Kovas.
Varžybų pradžia — 11:00 vai.

val. r. Į

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų ir moterų (15 
m. ir vyresni), Jaunių A (15 - 
1 m.), Jaunių ir mergaičių B (13 

laikinai ei- j16 m X Jaunių ir mergaičių B (13 
C (11—12 m.) ir Jaunių bei mer
gaičių D (10 m. ir jaunesnių). į

Programa apima visus stilius.
( Šuolių į vandenį nebus. Am- 

dui įamžinti 'buvo paskirta ir Į žiaus ' klasifikacija nustatoma 
aukų sekančiai (visa tai įvyko paga] dalyvio amžių varžybų 
mirimo dieną): gėlių vainikui į dieną. |
į56O, Mišių auka $50, Duktė-1 Dalyvavimas atviras visiems lie 
rų draugijai —$50, Vydūno fon- tUyių, latvių ir estų plaukikams, 
dui — $50, ALTui — $50, VLI- . . v I
Kui - $50 ir šermeninėje p. DaIyvil* re^straC1ia s- m’ 
Pakštui už ragelių grojimą liūd
nus raudos — $30. .

taną Grigarą, šiuo adresu: !
Toliau buvo keltas klausimas Mr. Antanas Grigaras, 31403 

'ir dėl Naujienų paramos, bet Anita Dr., Warren, MI 48093? 
atsirado tik du miškininkai, ku- Tel. (313) 268-0585.
rie paskyrė savo asmeninę auką 
įamžinimui V. žemaičio vardo; 
po $20 paskyrė Juozas Skeivys 
ir Jonas Kriščiūnas (visa tai 
įvyko valdybos posėdyje).

Tai tuo būdu ir 'buvo aptarti 
piniginiai reikalai, dar liekant 
kasoje virš tūkstančio dolerių 
ateities reikalams.

'Klausimų ir sumanymų sky
riuje 'buvo pažymėta, kad nau
jasis .pirmininkas J. Ž. žiemos 
metū išvyksta į šiltus kraštus 
praleisti žiemą, o jo pareigas 
eiti pavesta .kasininkui P. Nor- 
kaičiui su pagelbininku P. Side- 
Tavičiumi.

Antanui Beleškai' pavesta ar
chyvo ir knygų tvarkymo rei
kalai.

Visa senoji valdyba ir revizi
jos komisija pasilieka-savo pa
reigose ir toliau. - ‘ ;

Po visų aptarimų susirinki-

nymai.
Protokolą perskaitė

Skeivys. Protokolas 
kaip skaitytas.

Pag si 3-?ią punktą (.piniginiai. 
reikalai) referavo I_____
nanlis kasininko pareigas Anta-

šok r. J. 
priimtas

HmmL žemi — Pardavimai 
KKAL X STATI FOR SALI RIAL ISTAT1 >O* lALfi

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS , 
IB fEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS I
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, IR TeL 847-774?

nas Beleška ir grįžęs iš vasaros ! 
atostogų kas. Petras Norkaitis.

Mirusio pinnininiko V.ž. var-

$50, VLI-

lapkričio 5 d.<pas šALFASS-gos 
Plaukymo Komiteto vadovą An-

Mr. Antanas Grigaras, 31403

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

Visi lietuvių sporto vienetai ir j 
pavieniai plaukikai skatinami 
šiose varžybose skaitlingai daly-j 
vauti. L .

ŠALFASS-gos Centro' 
Valdyba

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

Antano ir Elžbietos Kleizų 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktis

kurį išmo
kino ir sudarė sąlygas dalyvau-

šįmet spalio 7d. 8 ir 8:30 vai. 
Jėzuitų koplyčioje buvo atlaiky
tos šv. Mišios už sukaktuvinin
kus, duodant palaiminimą, šv. 
Mišiose tarp kitų dalyvių buvo 
ir kun. K. Kuzminskas.

Sukaktuvininkus sveikino dau
i * . . - • ,

j i gybė jų draugų ir pažįstamų, šv. 
| Mišias atlaikė ir sveikinifnus pri-

siuntė Tėvas dr. Tomas Žiūrai-1 
tis, Tėvas Ai B. Rutkauskas, 
kun. K. Kuzminskas, kun. A. 
Grauslys, kūn. J. Prųnskis, kun.. 
J. Vaškas, kun. A. Bernatonis ir

— Brighton Parko Lietuvių
Namų Savininkų Draugija ruo-j 
šia metinį banketą lapkričio ktm.TJuoįeįičius ~ 

• v f? i i_ _  _ i?__. *
Pranciškonų organizacija už-

mėn. 12 d. 7 vai. vakaro, Šiaulių 
salėje, 2417 W. 43 gatve. Bus
programa, šalta ir šilta valkairie-! sv. iiišias Šv. Mergelės 

mas uždarytas 4:30 vai. popiet; hė, dovanų paskirstymas. Šo- 
Miškininkas J. Skeivys > kiams gros Evald Knoll orkest-

Marijos Gimimo parapijoje.
Apie- 20 šv. Mišių, buvo atlai

kyta ok. Lietuvoje: Kaune ir 
Kaimelyje. • ' . ■ -

Antanas ir Ėlbieta Kleizos iš-

augino sūnųtyAęĮftjį%

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

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

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

Persiuntimas — SI.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — S17. '(Persiuntimui pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, R 60608

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

♦ NOTARIAT AS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

j 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
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St I 
Tel: 436-7878

nus Vaclovas; vėd ė Astą Orin- ■ ' ;
taitę ir augina du sūnus — Vidą IEŠKAU PIRKTI namą Chica' 
ir-Rytą, kurie abu mokosi ir dir_ goję, maždaug už $30,000.
ba. .

Sūnus Vaclovas nupirko tė-l ~ 
vams namus ir leido; juose apsi-Į = 
gyventi, pats padengdamas vi
sas namo išlaidas.

Antanas ir 'Elžbieta Kleizos

Te!.: 778-8865

Nuomos 
RENTING IN GENERAL ;

, . . . . , , BRIGHTON PARKE
priklauso įvairioms labdaros or-, išnuomojamas 2% kamb. butas su- 
yanizacijoms. 'Jie padėjo įsikur- ' augusiems, apšildomas^ 1-ame aukšte, 
ti Alvudui, remia ALTą, aukoja j ■927-722°

religinei šalpai, Lietuvos Duk
terims, Lietuvos Kronikos Są
jungai — LKB Kronikos kny
goms leisti, Lietuvių Bendruo
menei ir. yrą Lietuvių Fondo' 
nariai. Taip pat priklauso ke-> 
lioms bažnytinėms orgariĮzaci-į 
joms ir siunčia siuntinius į okp. 
tfeiųVą,. SĮbrr^'ir.;.r kittis krąšs; 
•tus? V i — I

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

(6 J?

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTU 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

DĖMESIO t | 
62-80 METŲ AMŽ._VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensiiMnkarrts. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland A^, 

Chicago, HI. (_x
Tel. 523-8775 arba 523-9191 ’

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

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

Laikrodžiai Ir bnmgcnytHb 
Pardavtniaf ir Tafiymat /- 
UU Wwt «*th S*TMt 
T»L REpuMlc 7-1*41

ras. Dėl. bilietų prašau -skanS- 
binli A. RašHenėi :teiį..778-3S2o J 
ar Pr. Rumšaiitel S47į?149;V " T-. į

— Chicagoą.Lietuvių .Spaudos 
i klubo narių šūsųinldmaš įvyks 
penktadienį, lapkričio.4 d., 7 vai. 
vak., Lietuvio’^Sodybos 1 salėje. 
Bus įdomūs prahėšimaL Visi 
nariai privalo, dalyvauti.’

’s.1 - Valdyba , no stiklines-bonkutes

A FVi^ns-’jr-.
juoš'.paguodšir Į^^napuną J; J

' Pirn.utinįs fabrikai ’• Sųv. 
■Valstijošo -buvo įsteigtas 1607 m. 
netoli PamestvvR, Va Jis sami-

A-'.;', ,. s

For constipation relief tomorrow 
■ reach for EX-LAX tonight. .

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pillst Ex-Lax is -
"The Overnight Wonder?
’ ' h Bišjzt
Read label and follow 
directions.
C Ex-tax. Ine., 1982

DR. -ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomins gydy-

Dt. A- GuMea — MINTYS IB DARBAI, 259 paR liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
•uAlrūpmimą qq

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, « veika ta Ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________ _

Minkštąją viršeliais, tik

Drt A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_

G*Hm> taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money orderį prie nurodytos kainos pri

dedant H persiuntimo Blaidoma.

13.00

Fzoe

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

kymai, 184 psl. Kaina. $5..

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Siuntimai įLietuvą 
j ir kitus kraštus 
^P.' HEDAS/ 40M Archer^ Avenue, 
, Chicago, 411. 60632. Tek YA 7-59W

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

9 Jogailos karalių giminė už
sibaigė 1572 metais, kai mirė Zig- 
muntas Augustas.

all smokes

Nctiry Public >'
INCOME TAX SERVICI

I 4259 S. Maplewood, Tel. 254-745C 
i Taip pat daromi vertimai, aminių 
1 iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners insurance
Good service/Good price

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

Everg. Park, III. CTT7
60642 - 424-8654 ®

Advokatas
GINTARAS Pa ČEPĖNAS

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

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

Tel 776-5162
W49 West C 3rd Street

Chicago, IR 6062S

ADVOK.1TŲ DRAUGIJA

V. BYLAITTS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

»<5O6 S. K»diie Ar..
Chicago, IM. 60629
Tel: 778-8000 I

» . ‘ -
PIRKIT! JAV TAUPYMO dONUS

— Naujienos, Clwsgo, J, IR Friday, October 28, 1983


