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PABALTIJO KRAŠTAI IR AT0MI- 
‘ NIŲ GINKLŲ DEBATAI

LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA BUVO ATIDUOTOS 
RUSAMS STALINO HITLERIO SUSITARIMU

WASHINGTON, D.C. “..' 1939 
metų rugsėjo 23 dieną visos 
trys. Pabaltijo valstybės buvo 
atiduotos Sovietų Sąjungai slap
tu Stalino ir Hitlerio susitarimu.

1940 metų liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais visas reikalas pasibai- 
gė’tuo, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikų prijungimas- 
buvo iškeltas viešumon. — Po 
43 metų, prezidentas Reaganas 
pareiškė, kad įjungimas minėtų 
respublikų j Sovietų Sąjungą 
buvo neteisėtas, ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių jis -nebuvo 
pripažintas. .

šie įvykiai rodo, kas atsitin
ką su neglobojamomis valstybė-

NEGAVO MILIJONO 
UŽ CIANO NUODUS

CHICAGO, Ui. — 37 metų 
James Lewis pripažintas kaltu, 
kad jis stengėsi išgauti iš John-. 
son & Johnson vaistų gaminimo . 
bendrovės milijoną dolerių už, 
pažadą bendrovei, kad nebus ‘ 
daugiau įdėta ciano nuodų į 
Tylenol vaistų bonkutes.

Prieš metus Chicagoje mirė, 
septyni. žmonės, kurie pavarto-’ 
jo cianu užnuodytas Tylenol 
kapsules.

’ Prisiekusieji teisėjai paskel-! 
bė sprendimą už .pustrečios va- '

HIMALAJŲ VIRŠŪNĖJ 
RADO LAVONA

NEW DELHI. — Du lenkai 
odininkai, pasiekę Himalajų 

viršūnę, pastebėjo Įšalusį lavo- < 
ną. Kada arčiau prie jo priėjo, į 
tai nustatė, jog tai būta ameri-' 
kiečio Thomas Munch, Himala- 

i jų specialisto. Prieš tris metus 
Munch pasiekė Himalajų viršū- 

' : ne. Jis turėjo nusileisti, bet nie
kas jo nesulaukė. Manyta, kad 
eidamas žemyn, vėjo ar sniego 
galėjo būti nuverstas ir žuvo.

Dabar paaiškėjo, kad jis žu-, 
į vo pačioje viršūnėje. lankai ne- ■ 
galėjo jo išjudinti. Lavonas bu
vo įšalęs. Lenkai liktai nustatė, 

. kad Munch buvo gavęs smarkų 
.’ smūgi į pakaušį. Gal jis buvo 

. •' nuvirtęs, ar gal koks akmuo 
; ! ant jo krito?

AMERIKOS MARINAI LAIKU- 
IŠKELTI GRENADOS SALOJE 
ŠEŠI ŠIMTAI KUBOS KARIŲ IR DARBININKŲ 

SAUGOMI GRENADOS STOVYKLOSE

WASHINGTON, D.C.— Ame- pasitikėjimą demokratine san- 
rikos marinai laiku buvo iškelti tvarka, — pareiškė prezidentas. 
Grenados saloje, — kelvirtadie- — Mes kaip tik laiku spėjome 
nį pareiškė prezidentas Reaga
nas. — Jeigu amerikiečiai būtų 
palaukę dar kelias dienas, tai 
moderniškais rusų ginklais ap
ginkluoti kubiečiai būtų užėmę 
visą Grenados salą.

Aiškėja, kad pačiame St.

njis, kai jos patenka į Sovietų ^an<^os- James Lewis .pripažin- 
Są-jungpš rankas. Ar jūs tikrai tas ?kaJtu. Jam bus^ paskirta
tikite, kad jeigu,mes ginkluotu-
mės, tai. ateityje rusai taip leng
vai žingsniuotų pirmyn ? Šis 
klausimas yra visai nereikalin
gas. Jie nežingsniuotų pirmyn 
rytoj, bet jie žingsnis po žings
nio žengia šiandien, ką mes ga
lime- pasimokyti’ iš Pabaltijo 
pavyzdžio”/ r

bausmė už bandymą išgauti mi- 
} Ii j aną. dolerių iš vaistus; gami
nančios bendrovės. Dar neišaiš
kinta, kas tuos nuodus įdėjo į 
tas Tylenol bonkutes, bet Lewis 
buvo, teisiamas už bandymą pa
sipinigauti, reikalaujant iš ben
drovės/ milijono dolerių, kada

Prez. Reaganas tvirtina, kad Amerikos marinai laiku pa
siekė Grenados salą ir. užėmė didelius kubiečių saugoja-

1 mus sovietinių ginklų sandėlius.

žmonės.. buvo,, susija 
septv^į^^nų miri

MEKSIKA PAKĖLĖ GAZOLINO
F ramtiugto-jKllge^ieine

X Zeitung, 1983įyf^.d.

ėTr^iadieriio-vakąEe1? Ždziaji

sfritrko? 1500,000 radikalų qSariti- 
j oš /šalininkų. • ; ' •'' • ? ; '<./

.- Praeitos savaitės pęhfcta^enį 
toje pačioje aikštėje’ susirinko 
Perono šalininkai. Jiems vado
vauja Italo Luder.

Radikalų partijai vadovauja 
Raul Alfonsin. Jis yra labai ge
ras kalbėtojas. Jis pasmerkė ka
rius, be teismo šaudžiusius su- 
imtuosius. "į

Prez. Bignone paskelbė am
nestiją visiems Argentinos ka
riams, bet Alfonsin aiškino, kad 
šį klausimą turės spręsti Argen
tinos teismai, o ne generolai.

Alfonsin dar priminė, kad ge
nerolai prižadėjo sutvarkyti

KALENDORĖLIS
• Spalio 29: Narcizas, Gelgau
das, žemaitė, Germinas, Kana
pė, Laiminis.

Spalio 30: Teofilis, Rūstutė, 
Skingai-la, Disaitis, Validė, Mar- 
kis, Strigę.

Spalio 31: Ramontas, Liucilė, 
Medgina, Tyris, Sangė, Eigrlas.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 5:51.

■ Oras vėjuotas, saulėtas, šil
tesnis. *»
WAWA^W«\WAWAVAV>

— šeštadienio naktį, 12 vai., 
patariama visiems atsukti laik
rodžius viena valanda, kad tu
rėtume daugiau dienos Šviesos.

tro 
dipr^jnątmę 
brat^atAkainuoti. L.

■būklėm gali

-ž. Mobilizuoti •‘Grenades 
reivkū saugojo pakrantėj stovė
jusi^ St.; George medicinos mo
kyklą salos' sostinėje.

ka-

Sakom a, j og marinai • Bei
rute buvo įspėti apie pasiryži
mą išsprogdinti štabą, bet ma
rinų vadovybė netikėjo, kad 
toksčįžiąurus užpuolimas galėtų 
atsitikti.

— Beirute sužeistus marinus 
vežaf-.į Vakarų Vokietijoj JAV 
karo ligonines.

krašto finansus, bet dabar fi
nansiniai reikalai daug bloges
nėj būklėj, negu jie buvo anks
čiau.

Caspar Weinberger ■'

Sekt. Caspar Weinberger i s 
t vi tina, kad Grenadoj dar 
teks kovoti su įsitaisiusiais 
Kubos kariais, bet jie bus 

nuginkluoti ir suimti.

pasiekti Grenadą ir sustabdyti 
šiuos planus.

Visai netoli SI. George (sos
tinės), Amerikos marinai rado 
milžiniškus sovietiniu šautuvu 
sandėlius, kuriais kubiečiai bū
tų bandę pavergti Grenades ir

George mieste eina susirėmimai Į kilų kaimyninių salų gyven
si! ginkluotais kubiečiais, kurie 
jau buvo atvežę į Grenados salą 
didžiausias dėžes moderniškų 
Sovietų šautuvų ir nepaprastai 

į daug šaudmenų.
i

Amerikos marinai jau užėmė 
j beveik visas svarbesnius salos 
; susisiekimo mazgus, bet gerai 
ginkluoti Grenados kariai ir Ku
bos kareiviai kartas nuo karto 
iš kalnų paleidžia šūvius į va
žiuojančius arba sargybą einan
čius JAV karius.

I — JAV-ės nebuvo pasiruošu- 
I sios dar kartą kęsti tą patį pa- 
! žeminimą ir .kančias, kurias 
1 kentėjo Amerikos diplomatai ir

. suatį-zmnš iaožį. Jie jau 
. 226 marinų lavonus arba jų 
, lis. Bet vadovybė žino, kad šia-l|j 
į be ir ąpie štabą turėjo būtį dau- j’ 
' giau žmonių. / . • ' J 

— štabas.? buvo’ iškęltas - į viršu 
o vėliau: jis krito Ų20 pėdų gj’- 

j lio duobę. Daugelis dalykų susi 
MANILA, Filipinai. — Aukš-‘^eJ° *r. sudegę... ,•

čiausias Filipinų teismas įsakė j 
policijai paleisti Saturniną Gal-. 
man, motiną žudiko, kuris lau-' 
kė sen. Benigno Aquino Mani-’

NET 25 NUOŠIMČIAIS
KETVIRTADIENIO VISI MEKSIKIEČIAI > 

MOKĖS BRANGIAU UŽ GAZOLINĄ

MEKSIKA, sostinė.— Meksi- =========^===-===== 
kos prezidentas Miguel de la 
Madrid Hurtado ketvirtadieni 
paskelbė, kad nuo tos dienos ga
zolino kainos pakeltos visu ket
virtadaliu. Gazolinas bus 25 % 
brangesnis.

Iki šio meto meksikiečiai mo
kėjo po 16 centų už gazolino 
galoną, bet nuo ketvirtadienio 
jie mokės po 20 centų už .galoną.

Meksikoje visą gazoliną kon
troliuoja valstybė. Visos naftos 
versmės priklauso valstybei. 
Meksikoje nėra jokių privačių 
naftos ar gazolino bendrovių. 
Prezidentas pareiškė, kad kar
tas nuo korto vyriausybė tikri
na kainas, o dabar nutarė jas 
pakelti.

Prezidentas pasmerkė
intervenciją į Grenadą

TEISMAS PALEIDO 
ŽUDIKO MOTINĄ

Meksikos prezidentas Mi«uel g](>lj05 nereikia"
k 1 o Kiittza norm lonizm_ *■de la Madrid buvo nepatenkin

tas prezidento Reagano inter
vencija į Grenados salą, bet kai 
patyrė, kad kubiečiai buvo at
gabenę į Grenadą tokius dide
lius kiekius sovietinių ginklų, 
pareiškė, kad gal ir gerai prez. 
Reaganas padarė, pasiųsdamas 
ten marinus.

Meksikos prezidentas taip 
pal pažymėjo, kad Nikaragua 
dar nesumokėjo Meksikai už 
parduotą naftą, bet Nikaragua 
prižadėjo ateityje mokėti. Da
bartiniu metu gazolinas Nika- 
ra^uoj racionuolas.

— Fidel Castro reikalauja, 
kad j amerikiečių rankas pate
kusieji Kubos specialistai būtų 
galimai greičiau paleisti.

— Kolumbijos ir Ispanijos vy
riausybės sutiko tarpininkauti, 
išvežant iš Grenados kubiečius.

tojus.
Kubos diktatorius antradieni 

ragino Grenadoje esančius ka
rius priešintis amerikiečiams, o 
dabar ieško priemonių, kokiu 
būdu būtų galima greičiau iš
vesti suimtus Kubos karius ir 
darbininkus. Grenados gyvento
jai rodė marinams, kur Kubos 
kariai slapstėsi.' •

Chicago Tribune nepatenkin
tas, kad JAV kariuomenės va
dovybė trim pirmom dienom 
neįsileido Amerikos žurnalistų 
į Grenadą. Didokas žurnalistų 
būrys buvo nugabentas į Bar
bados salą ir ten laikomas. Ra
šo, kad panašiai elgėsi britai, 
kai jų kanai'metėsi kovon is- 

aįL. pareiškė prezidentas.— Ame-! laisvinti Falklando salas. Keli 
'l'rikiėčiai . žinojo, kati Grenados 
i-mediciinos mokykloje buvo di- 
I dokas skaičius Amerikos stu
dentų, kuriuos vyriausybė no
rėjo galimai greičiau išvežti iš

Į Grenados.
Prezidentas taip pat paminė

jo, kad JAV nustatys, kas iš
sprogdino Beirute buvusį JAV 

į karių štabą ir nužudė 226 ka 
SANTJAGO, Čilė. — Praeitą rius. Kaltininkai bus išaiškinti 

i-Įir nubausti, — pareiškė prezi-

BEIRUTE GALĖJO ŽŪTI
300 MARINŲ

BEIRUTAS, Libanas.— Vice
prezidentas George Bush, ap
žiūrėjęs visiškai sunaikintą JAV 

• marinų štabą, pripažino, kad 
i buvo padaryta didelė klaida, kai 
j kelias dienas prieš nelaimę bu-| 
■ vo dalinai pašalinta smėlio mai- 
(šų apsauga. . ■' ,

Tikrintojai dar valo keturių

STUDENTŲ KOVOS 
SU ČILĖS POLICIJA

los aerodrome, o kai jis išlipo ketvirtadienį apie 1.000 studen-ji. „_L 
iš lėktuvo, tai paleido jam šūvį. keturias valandas kovojo su dentas. 
į galva- • Čilės policija; Studentai reikalą- j

Aerodromą saugojusieji ka- vo, ]įa(j prezidentas Augusto 
reiviai, pamatę, kad Rolando. pjnf>c.het pasitrauktų. Preziden- 
Cralman šovė j Aquino, tuojau : jas savo ruožtu pranešė studen

tams, kad jis nesirengia atsista
tydinti ir planuoja kraštą vai-' triuškinti. Jie stovėjo ant šali- 

■ gatvio, kai atvažiavo autobusas 
su žmonėmis. Autobusas priva
žiavo prie barikados, kuri užsi
degė. Šoferis, norėdamas išveng
ti gaisro, greitai pasuko auto
busą. kuris sutriuškino du šali
gatvyje stovėjusius žmones. kainavo $381.

paleido į jį kelis šūvius ir vieto
je nušovė.

Policija tuojau suėmė žudiko ^ar kelis metus, 
motiną Saturniną ir seserį Ma-1 
rilyn. Jos buvo laikomos polici
jos stotyje ištisus du mėnesius. 
Motina parašė laišką Aukščiau
sio teismo pirmininkui, prašy-. 
dama, kad ją paleistų, nes jai

Motina 
pareiškė spaudos atstovams, ’ 
kad jos sūnus negalėjo nušauti 
sen. Aquino, čia esąs didelis 
nesusipratimas.

Studentai paleido kelias gazo
lino bombas j policiją, kai ši 
bando juos išvaikyti. Tvirtina
ma, kad keli policininkai buvo 
sužeisti. .' '

Du demonstrantai. buvo su-

— Sovietų valdžia iš Grena
dos norėjo padaryti sovietinę 
Kubos koloniją, iš kurios būtų 
galėję sėti terorą ir palaužti

britų korespondentai tupėjo 
progos gauti žinias iš vyriausy
bės pareigūnų, bet jiems nebu
vo leista vykti su laivais į Falk- 
lando salas. L -

Britai, sako, yra pripratę prie 
tokių informacijų, tuo tarpu 
Amerikos spaudos atstovai ffori 
būti kartu su mūsų žygiuojan
čiais kariais. Geriausi kovos 
pranešimai ėjo iš žurnalistų, bu
vusiu su mūsų besimėtančiais 
kariais. Grenados saloje nebūva 
reikalingo saugumo, todėl žur
nalistai palikti Barbados saloje, 
esančioje 100 mylių atstume j 
nuo Grenados.

— Žuvo visi kubiečiai, dirbu
sieji prie ilgiausio įsibėgėjimo 
lauko Grenados pietuose. Kada 
jie pradėjo šaudyti, tai malūn
sparnis juos visus išskynė.

— Penktadieni aukso uncija

NevOM
U.S.

— Amerikos laivynas radaru 
atidžiai seka Grenados pakraš
čius, kad niekas iš salos neiš
bėgtų ir niekas neįplauktų.

— Kolumbijos prezidentas i 
sutiko palaikyti ligoninėse tuos ( 
Kubos karius, kurie buvo su
žeisti Grenadoje.

— Grįžusieji studentai džiau
giasi, kad JAV transporto lėk
tuvai juos išvežė iš Grenados.

‘ — Beiruto aerodromo mari-, 
nai .paskelbė diagramą, kaip du 
žudikai įvažiavo prie štabo.

— Pirmoji studentų grupė 
Grenados atvežta j Floridą.

Gulf of Mexico

300 Miles

YUCATAN^
^PENINSULA’ Havana

Caribbean Sea

Miami
/ BAHAMAS

CUBA ' "DOMINICAN-

ZZzžZzZZzZZGUA TEMALA-^ 

Pacific Ocean
SALVADOR

^HONOURAS

NICARAGUA JAMAICA
Haiti -^PUERTO'
SiSL^-mco —

ECUA

PANAMA

COLOMBIA

Jamaikos, Haičio ir Dominikos salos pasiuntė 300 karių j Grenados salų.
Jie susikalba su Grenados gyventojais ir patiria, kur kubiečiai, slapstosi.. .
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KOMUNISTAI PRADĖJO MELSTIS

sau dĮuobę kasė. Kokia veidmai I 
nystė Koks to kunigo išjuoki
mas. ipadarant jį bedieviško ko
munizmo talkininku.

Kaip gudriai užmaskuota so
vietinė propaganda! Tie du dva
sininkai, paskendę savo gerašir
diškame naivume ir nežinoji
me; pasidarė komunistų bendra
darbiais. Tikrumoje gal ir ne
derėtų perdaug stebėtis. Juk 
viskas daroma ~>/gal Maskvos 
nurodymus. Užtuiuįti’ komunis
tinės diktatūros beprasmį žmo
nių žudymų, užtušuoti darbo la 
geriu laukinį žiaurumą, užtu
šuoti žmonių išnaudojimą ir 
vargų, užtušuoti kvailų kovą 
prieš Dievą. Stengiamasr už Ru- Į 
sijos .sferos ribų parodyti komu j 
nizmą švelnų, humanišką, kul
tūringą, patrauklų, priimtiną, 
o gal ir višų pageidaujanią.

“Rodinos” draugija įsteigta 
kaip,tik šia mintimi vadovau
jantis.' “ Tėviškės” draugija o'ku | 
puotoje Lietuvoje irgi turi tokį 
pąl tiksią. Norams - nenorams 
mintis nukrypsta Į Amerikos 
lietuvius. Paskutiniais Ūkeliais 
metais nepageidaujamos aprais Į 
kcs vis didėja. Kai kurie “didie Į 
ji patriotai” nori" sugriauti senas J 
Amerikos lietuvių "bnganižaci- J * 
jas. Bičiulystė su Lietuves oku į 
pantu darosi vis madingesnė 1 
Vienašališki* kultūriniai maina J 
randa vis ' daugiau pritarėjų. į 
Neužmirškim, kad net demons t 
racijos buvo reikalingos kai k u 
rieįy|s gerąšiTdi^kąjnę naivume 
pak) mėtusierns" TautiSėiain s pri 
niinti ,kad nė.tugr tkelįu pasukta

Ar pagalvoja ALTos ir VLIKo 
griovėjai, kad, šias organizaci 
jas sugriovus, jų dalbarliniai rė 
mėjai prie jas sugriovusių ne 
prisidės ir jų nerems? Kam bu: 
iš td nauda, nesunku atspėti.

Mielas lietuvi, saugokis, ka< 
ųealsidurtum anų dviejų dva 
siškių vaidmenyje. Nestaly.kin 
savo dažnai labai menko “aš’

Prieš paėjusius prezidento 
rinkimus, spaudoje pasirodė ap
rašymas Amerikos komunistų 
partijos suvažiavimo, kuriame 
jie taip pat rinko kandidatus 
Amerikos prezidento ir vicepre
zidento vietoms užimti. Suva
žiavimas įvyko spalio mėn. 5 d. 
Chicagoje. Į prezidento vietą 
pasiūlė Gus Hali ir į viceprezi
dento vietą Angela Davis.

Suvažiavime invokaciją kal
bėjo metodistų pastorius Gil
bert Dawes, o suvažiavimui 
pirmininkavo katalikų kunigas 
William Hogan, dirbąs vienoje 
Chicagos katalikų parapijoje.

Įdomu yra tai, kad komunis
tę suvažiavime buvo kalbama 
invokacija.

Jnvokacija yra malda, pra
šant Aukščiausiąjį pagalbos da
rant sprendimus ir ieškant prie
monių jiems įgyvendinti. Bet 
komunistai Dievo nepripažįsta. 
Jie Dievą laiko , tik mitu tam
suoliams. ir aktvviai prieš Die
vą kovoja. Maldą jie laiko tani 
šuolių psichologine apraiška ir 
iš-jos ’juokiasi.

Tik prisiminkim, kaip religija 
yra persekiojama Sovietų Są
jungoj. Bažnyčios uždaromos, 
kunigai kalinami ir žudomi, ti
kėtieji persekiojami ir išjuo- 
k^nii, o Chicagoj komunistai, 
pfieš pradėdųinj sdyo suyažia'- 
vihąą, meldėsi. Tikras paradok
sas. Jie, būdami bedieviai ir ak
tyvūs kovotojai prieš Dįęyą. 
meldėsi, prašydami Dievą, kad 
Dievas padėtų^ Jiems kovoje 
prieš Dievą. Kokia' veidmainys
tė! Koks maldos (invokacijos) 
išjuokimas!

"Be to, pakvietė katalikų ku
nigą pirmininkauti jų suvažia- 
vrmui. Betgi komunistų tikslas 
vfa nuversti dabartine Ameri
kos santvarka ir" įvesti komu- 
nfctinę diktatūrą, kurioj pir
miausia yra persekiojami kuni
gai ir tikintieji. Taip sakant,
pirmininkaujantis kunigas pats aukščiau bendrų reikalų.

L. pi. ‘ekonomistas Ignas Petrauskas, R. LB-ncs Marquette 
Paiso aęyiiiikės pirmininkas, sveikina rudens baliaus sve
čius, vietos lietuviu parapijos salėje, š.m. spalio mėn. 15 d. 
Apynnkt.-s valdybos surengtas balius buvo kupinas rudens 
nuotaikų ir džiaugsmo, dalyvavo apie pora šimtų svečių, 
buvo Įdomi scenos programa, .puikus maistas ir šokiai.

Grojo jaunų žmonių Gintaro orkestras.

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
■KILMĖ IR JOS UŽDAVINIAI

lio.

•JAV prezidentas R. Reaganąs sveikino 
ALTos suvažiavimą Chicago]’e

Prezidentas R. Reaganas atsiuntė sveikinimo tele
gramą, stiprinančią Lietuvos laisvės vilti.

Gana ilgoje telegramoje prezidentas R; Ęeaganas. 
rašo Amerikos Lietuvių Tarybai, kad pasidžiaugia to
kia organizacine grupe, kokia yra A LT a, kjurį išlaiko 
gyvas krašto tradicijas, ugdo tautinę kultty^'Naujame 
pasaulyje. Prezidentas rašo, kad jo yadov^ttjama JAV 
vyriausybė rūpinasi nuolatiniu žmogaus, fė^ų ir tau
tos suv ■•nnumo pažeidimu Lietuvoje. Prgz^entas -už-y. 
tikrino, J ad J AV vyriausybė laikysis pė'tuvos įnkor< 
procijcs i SSR nepripažinimo.politikos., .Reiškė viltį 
kad ateitis atneš laisvę lietuvių tautai.

Tai pagrindinė telegramos mintis.

Daug kas vis klausia, kas yra 
ta.R-LB-nė ir ko ji siekia, kokie 

įjos ^uždaviniai. Atsakymas yra 
^trumpas ir tikslus. R. LB-ne 
yrą. L.B-nės narių dalis, organ i - 

’zuota opozicija, susidariusi, sto
jusi prieš LB-nės nukrypimą nuo 
Lietuvių bartos, /ai paskirto ke- 

švietimo, kultūros darbo
ir jai pradėjus staiga sukti toli 
į politinius klystkelius, bendra
jai biauti su okupantu. Kadan
gi, opoziciją yra susidariusi iš 
.eisėtų LB-nės narių, tad ji tei

sėtai ir naudoja tą puti L. Bend- 
uomcnės vardą, tik prideda rai

dę (R.), kas reiškia degistruota. 
Mat, L. Bendruomenė nebuvo 
ūžiegi.-LiAVusi, o opozicinė LB 
dalis suprato teisini reikalą ir 
užsiregistravo ILL. valdžios 
staigoje ir kaip teisėtas juridi- 
iis asmuo ir veikia teisėtai.

R. raidė žymeniu siekiama 
ik palengvinti visuomenei at

skirti politiškai paklaidintą LB 
taip nuo tos, kuri ištikimai vyk
do išeivijos tautinės misijos už
kurinį, veikia Lietuvių bartos 
’vasdje, kaip ir privalo LB-ne 
. eikti. . •

Pastaba, ši J XV prezidento sveikūiima. mū^ų 
tautos laisvės viltį stiprinantį, tenka priimti kaip ne
paprastai svai’bų istorinės reikšipės politinį rtiostą išei
vijai ir pavergtai tautai, kalėjimų bei mirties grėsmėje 
kovojančiai už savo laisvę. Šis prezidento sveikinimas, 
be abejo, pasiekė kiekvieno tauraus lietuvio širdį. Da
bar mums tik lieka pareikšti -jam savo-jausmus: tegu 
pasipila padėkos telegramos, kaip pavienių Asmenų; 
įr organizuotų vienetų. Prezidento telegramos tekstas 
turėtų būti ištisai atspausdintas kiekvieno lietuviško - 
laikraščio pirmajame puslapyje, kad visi lietuviai apie 
šio neeilinio sveikinimo turinį sužinotų.

TAUTINIS SĄMONINGUMAS. SOMDathl 
pf AS IR TAUTINIS RYŽTAS YRA LIETU-

VII TAUTOS IR VAL^jTYĘĖS EGZ1S

Maloniy rudens nuotaiky 
balius

R. LB. Marquette parko ru
dens balius, jau tradicijos rei
kalas, toks balius šiemet buvo 
surengtas spalio mėn. 15 d. pa
rapijos salėje. Dalyvavo arti 
pusantro šimto svečių, kas da
bartiniu metu yra gana didelis 
skaičius.

Scenęs programą atliko Jūra
tė Tautyilaitė ji solo padaina
vo keletą lietuviškų dainų pati 
gitara pritardama. Kultūrininkė 
Bronė Variakojienė mintinai pa
sakė savos kūrybos monologą, 
šeimos gyvenimo tema. Visus 
stebino jos puikus kūrybinis pa
jėgumas ir žodinė atmintis, nes 
monologas buvo gana ilgas. Pro
gramos atlikėjos buvo apdova
notos gėlių puokštėmis.

Programą nuotaikingai prave
dė pats apylinkės pirmininkas 
Ig. Petrauskas. Jis pasveikino 
iškiliuosius banketo dalyvius: 
kleboną kun. A. Zakį-ką, R. LB 
pareigūnus, ęeotno'organų apy
linkių pįĮjpimnkus. Suorganiza- 
vo^pra’vedė pasveikinimą fijili- 
ninkui, rašytojuj^MgtoUpei
kiu! sulaukusiaiĮK^sV-ėnči^čiam 
darbščių, kūrybingų' '‘devynias
dešimt metų sukaktį, jam buvo 
sugiedota Ilgiausių metų Ūž ką 
Sukaktuvininkas visiems malo
niai padėkojo. Bankete dalyvavo 
ir Naujienų dienraščio redakto
rius, M. Gudelis. Dr. K. Šidlaus
kui buvo palinkėta pakartotinai 
būti išrinktam ALTos pirminin
ku ir tvirtai laikyti organizaci
jos vadžias savo rankose. >

Buvo patiektas gero skonio va
karienė, tai ponios -Kurauskienės 
kulinarija, dėkui jai. šokiams 
grojo jaunų vyrų Gintaro or
kestras, svečiai turėjo tikrai ma
lonias nuotaikas, už ką daugelis 
jų ir dėkojo vaidybai už jos 
padėtas pastangas, sudarytas są
lygas taip maloniai praleisti va
landėlę kita savųjų vienminčių 
tarpe. Dalyvė

— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba rengiasi svarstyti pasku
tinių dienų įvykius Grenadoj.

T. turi kadencijos veiklos planą 
ir juo vadovaudamasi vysto vei
klą. Z. Juškevičienė įteikė ka
sininkei, A. Kačinskienei penkių 
šimtų dol. sumoje čekį, gautą 
iš pono M. Karaičio, St. Pęters- 
bųrge. Dr. Dargis pažadėjo pats 
telefonu jį kontaktuoti ir jam 
už auką padėkoti.

Centro organų suvažiavimo 
programa bus pateikta spaudoje 
vėliau. Bilietus į T. K. vaka
rienę jau galima gauti pas sek-] 
retorę, A R. ir pas apylinkių 
valdybos narius. Kfrręsp-

R. L. Bendruomenės Kultū
ros Tarybas veikla

K. T. pradėjo rudens sezono 
organizacinę veiklą jau sušau
dė dų posėdžius, vieną oficialų 
Angelės Katelięnės bute, kurįs 
įvyko rugsėjo mėn. 28 d. ir ne
oficialų Z. ii* A. Juškevičių va
saros namuose. Michigane, spa
lio mėn. 6 d. Kur kultūros dar
buotojai turėjo malonią progą 
pasidžiaugti, pasigėrėti plačiu 
ežero horizontu, šokančiomis 
oangomis.

Posėdžiuose susumuoti atlikti 
darbai, užplanuota veikla atei
čiai, — žiemos meto sezonui. Nu
tarta rengti kultūrinius subuvi
mus, aktualių temų paskaitas, 
į tradiciją įvesti Novelės konkur 
so skelbimą, ir nedelsiant jį 
skelbti. Konkurse dalyvaujan
čiam rašytojui pareikšti pageida
vimą temą rinktis iš Lietuvos 
partizanų : gyvenimo kur atsi- 
sispindėių jo įmyžtas ir mirties 
auka lįž savo tautos laisvę, 
^kelįjtį konkursą trumpų teatri
nio pastatymo vaizdelių, skirtų 
jaunimui, jų vakaronėms ar lau
žų proramoms. Novelės konkur
sui skirti $500, scenos vaizde
liams — $400. K. T. sąmata yra 
pateikta Centro valdybai ir kaip 
tik bus gautą aprobacija, nedel
siant bus paskelbti konkursai. 
Yra pasiūlymas surengti žurna
listikos kursus, vyresnio am
žiaus žmonėms porintiems rašy
ti spaudai. šis pageidavimas^ 
siūlymas yrą priimtas dėmesin, 
bus apsvarstytas ir pagal gali
mybę patenkintas.

K. T.
* * *

R. L. B. vadovybė sveikina 
savo bičiulius ir idėjinius 
bentdrakeleivius jy sukak

ties proga
Sveikiname JAV Lietuvos 

Vyčius sulaukusius, atšventu
sius septyniasdešimtą organiza
cinės veiklos sukaktį. Linkime 
miaukti šimtmetinės veiklos su
kakties, nepriklausomos Lietu
vos ir šia proga aplankyti Lietu
vą. savo tėvelių gimtinę, sėkmės! ■ 

Sveikiname dr. P. Dargį^didzio 
ryžto, ištvermės lietuvį patriotą, 
ilgametį Lietuvių Susiyięųijimo 
Amerikoje pirmininką, įietuvių 
radijo valandėlės vedėją Pitts- 
burge, drauge su sąvo gvenimo 
drauge, žmona Qertrūda, pasi
šventusiai šią valandėlę veduų 
penkiasdešimtį metų. Ponui. 
Dargiui ir jo talkininkei poniai 
Gertrūdai linkime sėkmės ir iš- 
tvermes laįp atsakingame dar-< 
be, puoselėjant lietu vieką žodį 
ir jungiant vietos lietuvius.

Sveikiname dailininką, rašy
toją, spaudos daitouotoją Miką 
Siltikį sulaukusį kūrybinio, darb 
štaus amžiaus, devyniasdešimt 
mefų sųkajįdi. /ąjp. lįpkjmp svei-, 
Kates ir grąžuos kūrybinės nuoĮ 
taikos! 1 r r

JAV R. Lietuvių
Bendruomenės vadovybė

bos prašyli prieš ji. Pagaliau ir 
Vakarų demokratijų politikai, 
įžeisti L. B-nės vadų vedamos 
prookup antinės politikos, galė
jo drąsiai užtrenkti duris prieš 
nosį mūsų Veiksniams, besibel
džianti ems pagalbos Lietuvos 
laisvinimo reikalu.

Tad R. LB-nė siekė ir siekia, 
kad LB-nė pamatytų, pajustų va- 
oų vedamą neatsakingą, pavo
jingą politiką ir kuo greičiau 
nuo jų atsiribotų. Kad L B-nė 
kuo greičiau grįžtų į Lietuvių 
bartos, jai paskirtą kelią, kad 
ji pripažintų veiksnių darbo pa- 
aają; aiškiai pasuktų tautinės iš
tikimybes ir demokratiniu prin
cipų kęhu.

Neabejotina, jog LB-nei atsi
sakius Veiksnius nįekinų, griau
ti, jų veįklą dubiikbOtį, Jįsisa-j 
kius posėdžiauti su okupanto 
agentais, savaime įsigyventų tai
ką ir ramybė. Iš viUaus, tarpu
savio fronto atitrauktos jėgot' 
galima mobilizuoti į vįepą stip
rų frontą prieš okupantą, ve
dantį, istorijoje dąp neatžymetą. 
tizinj ir dvasinį genocidą drau
ge.

PLB Organizacijos ir nojįtinių 
Veiksnių vadovų rankų pasida
vimas,'"dar nereiškia taikos, jei: 
LB-nės vadovų darbai nępemia 
duoto žodžio. Štąi įr faktai ■ Los 
Angeįes Baltų Lyga, frt^itinin-' 
kų aktyvo kontj-pĮinojąpia, po 
senovei vysto partizaninę poli
tinę veiklą. — dublikuoją Veiks
nių pastangas Baltuose rūmuo
se. Frontininkų spauda, įpras
tinių ir be atlaidos niekina, griau 
ja VLIKą. Apylinkių veikėjai, 
vadų politiką pasekdami, dubli- 
kuoja veiklą apylinkėse: po se
novei kelia erzelį skaldo lietu
vius. Kas reiškia, kad jau pri-: 
brendo metas imtis griežtesnių 
priemonių užkirsti kelią politi 
niams pasimetėliams, kad netek : 
tu sulaukti kubiečiu likimo, ku 
riems buvo užtrenktos Baltųjų 
rūmų durys, buvo pasakyta: pi r. 
ma susitvarkykite tarpusavy, c 
.ik paskiau ateikite... Betgi to 
kią neatsakingą politinę para 
zaninę veiklą vykstant, kokią 
šiuomet vvsto fronto bičiuliu ak
tyvas, galima susilaukti ir dauį 
blogesnių rezultatų, tad rizikuo 
ti, delsti nėra ko... A. M.

tai pasipriešino prieš Litua. 
nistinių mokinių organizavi
mą ir jų siuntimą į okupuoto.- 
Lietuvos pionierių stovyklą 
Balsas prieš buvo išgirstas ir ke
lionės nutrauktos, o kaip žino 
ma, ėios kelionės buvo gana pla 
čiai i ateitį užplanuotos...

R. LB pasipriešino prieš stu
dentu verbavimą ir jų siuntimą 
i Vilniaus Kapsuko universitetą, 
neva tai lituanistikos studijuoti, 
o tikrumoje tik Markso teorijų 
studįuoti. Pasipriešino prieš 
prokomunistinės propogandos 
vadovėlių leidimą ir jų brukimą 
į Lituanistines mokyklas. Su
rengė demonstracijas prieš oku
panto agentų veiklą, po soliste 
priedanga, su uždaviniu užliū
liuoti, užglostyti išeiviją ir ši
taip ją paversti tik ok. Lietuvos 
kolonija, kuri neoficialiai ir ne
tiesiogiai vykdytų okupanto va
lią. tarnautų jo užmačiai užval
dyti pasaulį. R. LB-nė atsidė
jusi gynė ir gina išeivijos poli
tinius Veiksnius, VLIKą, ALTą 
nuo Fronto Bičiulių aktyvo i- 
okupanto agentų; siekiančių šiai 

j dvi institucijas suniekinti ir kur.

(K
*

— N.ew Yorke policiją sųėųiė 
14 protestuųtojų prieš JAV įn- 
tervenciją Grenadoje.

R.LB. Centro Valdybos 
pastogė

R. LB. Centro valdybos mė. 
nęsinis, spalio mėnesio posėdi 
Įvyko 20 d. sekretorės namuose 
Posėdžiui pirmininkavo pats C 
V. pirm. dr. V. Dargis, sekreto
riavo J. Kreivėnas, jis perskaitė 
ir pereito posėdžio protokolą, ku. 
ris buvo priimtas be pataisų.

Valdyba aptarė eSnamuosįut 
reikalus. Užmetė metmenis ren
giamam Centro organų suvažia
vimui, kuris pramatytas š. m 
gruodžio mėn. 10 d,. Tautiniuo
se namuose. Sekretorė A. Rep
šiene atnešė į posėdį jau pada
rytus ir kvietimus į Tradicines 
kūčias, skirtus platinti. Kaip jav 
Įprasta, T. K. visada įvyksta su
važiavimo vakare, toje pat po
sėdžių salėje.

LB-nes užvestos, ir jau eilė 
metų vedamos bylos prieš R 
LB-ųę, reikalą pristatė Ig. Pe
trauskas. Jis pasakė, kad teis
mo sesija įvyko šios dienos ry- 
.ą ir k^d teisėjas atidėjo bylą, 
nes LB nės advokatas Bylaitis 
■icpristatė rė kiamų dokumentų 
fęisč^as davė advokatui net 120 
i ienų reikiamus dokumeptus su
ieškoti jr prįstątyti įęjsmui.

Kultūros tarybos veikios pra
nešimą pateikė pirmininkė. Z. 
Juškevičienė, ji pasakė, kad K

greičiau jas sugriauti, kaip žalin. 
gas okupantui.

R. L. B-nės veikėjai yra tvir
tai įsitikinę, kad jei ne jų tok: 
stiprus pasipriešinimas prieš L. 
B-nės diktatorius ir jų pradėtą 
vesti bendradarbiavimo politį-

B-nes opo- 
k.id ir pa- 

Llj-fies dalis grei- 
•ž u-i Lietuvių Haitos jai 
ylą veikios kelią, kad ji 
; io inė ir demokratinė. 
x din, K. L. Fer.diuome-

ši,k Organfeuota
dilba, ve^

/ra mat
>ūiu r

nė ati ko ir a’.iiaka nepaprastai 
Jjdclė-i ik litinės. .’sto. inė> reikš, 
nės uždavinį; kurį rinkamai įver 

- inti paiėįs t k ateitm. tik ob- 
: ektyvBs ateities is,or kas.

F.. LB-nė nirmoji pakėlė bal 
ą ir sp vijoje paskelbė pavojų, 

kad" į L.- B-r.ę> vadovybe įsiga- 
iėiuliu ;<ktyvasusuk 

tais,'“£Vp-rtiosios tarybo rinki- 
ua“’s ir siek a visai LB nei pri- 
ajef-'i paH“r.ę. pob'inę diktatū
rą. F T E-nč diąsią- (įemaska- 
vo Lb nes diktatorių politinį 
ižrroįį megzti, vesti bendradar- 

į bievimo politiką su okupantu ir 
I t-’ta plačiai paskelbė -pandoje 

''"'č žorkE ’.•■'■•v pa'• iotinėi iš-

ką, tai ant išeivijos saliu scenos. 
pirmiauMa tai ant Jauųimo na
mų scenos, jau seniai būtų šo
kamas kazokas ir dainuojamos 
rusiškos dainos, q pradžia jag: 
buvo... Išeivijai ir būtų pavęrs-1 
la tik klusnia okupuotos Lietu
vos kolonija, okupanto agentų 
Kon trol i uojama. Neabejotina,
jog LB-nės diktatorių vedam?, 
prookupantine jiolitiką galėjo 
nepaprastai daug pakenkti Lie- 
tuvos laisvinimo bylai ne tik. 
Washingtone. Baltuose rūmuose, 
bet ir Europos pariameųte. Ną. 
ir iš tikrųjų, jei jau kartą už 
megztas ryšis su savo priešu, sp 
juo jau bendraujama, tai jau sa-

’ ęivijai uudėri gintis. Griež- vaime atpuola reikalas ir pagal
: * - » - A* f 4 & MR 4® t r --JT, w— J
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rfaudoti, turės ligoninei kas met

I

80% jai patiektų daktarų sąskai
tų, tai čia yra ta gera pusė, kad 
Mediclinic plano narys už tą 
20% ar daugiau neapmokėtų 
s-tų dalį nemokės nei cento, tik

11 <
VI metai ; Spalio 29, 1983 — NT. 39 (286.)

| : Redaguoja PRANAS SULAS

B’ in ’ . . .• K.Jausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

patąrnavimų. Seniorai

3 • !*•

Vyresnio’amžiaus žmonėms įsidėmėtina
i - Į u T š į )l /.

Columbus Hospital, norduol 
se, 2520 N. Lakeview, įsivedė 
naują taip vadinamą Mediclinic 
programą, pagal kurią: senio- 
rąms nuo 65 metų ir vyresniems
bus atliekama įvairių specialių - žinoma, jei jis bus ligoninei jau 

kurie iš anksto įmokėjęs metinį nario 
norės tais patarnavimais apsi- mokestį 75 dolerius.

2. Jei šio ligoninės plano na- 
sumoketi po 75 dol., atseit, jie riui tries atsigulti i ligoninę, iri 

jis išbus l’gi .60 dienų, tai už j 
tą visą laiką ligoniui teteks su-’ 
mokėti tik 300 dol., c už tą laiką 
kitą priklausančią ligoninei su
mą pati ligoninė iškolektuos iš

Washingtonas, D. C. AP agen-| 
tūra praneša, kad demokratai t 

i pravedė $3.5 bilijono vie- 
I šų darbų įstatymų projektą. At

stovų Rūmuose pr. trečiadienį. 
Dabar pagal vietos valstijų pro- 

. , , , } grama šiame krašte bus sukur-tunmų paciento apdraudų. Vi-’ s 
sa popierizmo darba atliks ligo-Į . , , . , x . .. v .i F. , *■ projektus vvkdant ir viešas mo-nines personalas. i , , > * • +r . j kyklas remontuojant. Darbams

Tos Columbus Hospital Me-J J>us samdomi tik bedarbiai, ku- 
diclinic padaliniai yra šiose vie. rie yra 15 savaičių be darbo ar- 

kartų per metus jis tą ligoninę Į tose: 55 E. Washington Blvd., 
aplankys. 7 _ _ . ' -- - -
pats užpildys paciento ne tik Peterson St., 3405 W. North Ave I atidėti tolibesni'am laikui. Deja, I 

dos ^žinomą,; ger pacientas ją

taps to Mėdiclinic plano nariais. 
Nariams bus: daroma toki pa
tarnavimai: ’ ; \ .

1. Nežiūrint kokios-.sveikatos 
narys bus, jei jis sunegaluos ir 
ateis Į ligoninę patikrinti savo 
sveikatos ir po patikrinimo vėl 
tą pačią dieną grįš į namus, jam 
už sveika tos.patikrinimą nerei-- 
kės nieko mokėti, nežiūrint kiek

MINKŠTAS VANDUO 1 ' 
KENKIA ŠIRDŽIAI

Geriamasis “minkštas” van
duo dranjątiškai padidina 
jų mirti nuo širdies atakos, skel
bia britų mediką! .tyrinėtojai. ■

Tyrinėtojų atradimai laikomi 
tiek rimti, kad valdžios sveika-' 
tos įstaigos visoje Anglijoje ga
vo patarimą “neminkštinti” gy
ventojų v artėjamo vandens.? 
Vandens minkštinimu vadina-,’ 
mas toks procesas, kai į vandenį* 
dėdami chemikala i, kad sum a-, 
žintų vandenyje esamų minera
lų kiekį. * 'Š':H ?

< Studija parodė, kad vartoja-; 
mojo vandens atsargų m-inkšti-1 
nimąs gali mirimus nuo širdies'į 
atakų padidinti net 17 nuoš.

10 prisakymu 
keliautoįams

Travco Agency Chicagoje iš- 
leido dešimtį prisakymų (nau
dingų patarimų) nerintiems ke
liauti į užsienius. “Traveler’s 10 
Commandments” yra tokie-

1. Nesitikėk rasti -viską taip 
kaip namie, kadangi savo, namus 
esi palikęs, kad rastum dalykus 
kitaip.

2. Neimk nieko perdaug rim
tai į galvą, nes lengva be rūpes
čio galva yra atostogų pradžia.

I ' " '3. Neleisk kitiems turistams 
kvaišinti tavo nervus, nes pini
gus moki tam, kad turėtum gerą 
laiką.

4. Atsimink savo pasportą, 
kad visuomet žinotum, kur jis 
yra, kadangi žmogus be paspor- 
to yra žmogus be tėvynės.Didieji išradimai, kas juos išrado ir kada

erre ir Niepce, 1839 m. .
Cementą, anglas I. C. John

son, 1845 m.
Typevviiterį arba rašomąją 

mašinėlę, amerikietis' Sholes, 
1878 metais. . . ' .. . . . .

Anilinio dažus, anglas W. H. 
Perkin,' 1856 m.r

Dinamitą, švedas Nobelis 1867 
metais. -

Centrifūgą grietinei nuo pie
no skirti, švedas De Lavai, 1880 
metais.

Rayoną arba dirbtinį šilką,

Perkūnsargi išrado amerikie
tis Franklinas, 1752 metais.

Garlaivį, amerikietis Fultonas,
1793 m. .- > ,

Garu varomą mašiną, anglas.
i ta viešų darbų bendruomenių1 Watt, 1765 metais.

> ba, kuriems pasibaigė , pašalpų 
Ligoninės, personalas į 620 W. Belmont Ave., 3344 W. mokėjimo laikas. Siūlė šį bilių

Medicare, bęt m kitokios apdrau- ir 8556 S. Ashland Avė. (Senatas gali šį projektą nepri-i
Šias -žinias suteikė Columbus imti, nes Senate yra respubh- j 

tutės). anketas jr iš tų apdrau- Hospital (2520 N. Lakeview} konų dauguma. Jei jį priimtų 
cįų .iškolektuos ..ligoninei mokė- Avė.) personalo narys Mr. Pur
tinas sumas? Žinant/kad Medi- vis, Pr. Petitas
care apmoka; ne daugiau, kaip ------- ■■------------

Plūgą, amerikietis Nembold, 
1779 metais.

Garvežį, amerikietis White
mare, 1797 m.

Šienui piauti mašiną, ameri- 
į kietis Manning, 1831 m.

Garines stakles, anglas Cart- 
mrith, 1785 metais.

ir Senato dauguma, tai prez. 
Reaganas galėtų jį vetuoti.

KAIP DRAMBLIAI MIRŠTA į'

Keliaujančiam'.fotografui H. , 
Mundzigow pasisekė national!!... 
niame Seręngęti parke Tanzania/ 
joję, Afrikoj, matyti ir nufoto-i 
grafuoti dramblio mirtį. Tatai 
įvyko džiunglės sunkiai prieina; . 
moįe gilumoje.-jLabai sergantį, 
dramblio patelė buvo plačiu ra-y, 
tu-rapsupta* savo bandos narių iij , 
kai ji pagaliau sugriuvo, dram
bliai-savo straubliais bandė ją, 
atstatyti į kojas, bet matydami* 
'ka<į nebegali ^stbvėtį liko p^ę 
jos stovėti, ižųPjilt'dramblė tik* 
rai buyo nebegyva.

5. Palaimintas žmogus, kurs 
gali išsikeisti (pinigus) bet ku
ria kalba, nes toks nebus apgau- 
tas- ' 1 , t’’, .

6. Palaimintas-i žmogus, kurs 
bet kuria kalba męka pasakyti. 5 * * r *
“Ačiū”, nes tatai veikia geriau 
negu magaryčios. ; ; ,

7. Nesirūpink. Kas rūpinasi 
— neturi malonumo. Nes mažai 
tėra dalykų, kurie yra fatališki.

8) Nespręsk apie visus to kraš
to žmones pagal vieną,-sū kuriuo 
turėjai negęšumų. f - ’

1 9. Būdamas Romoje stenkis

f

Siuvamą mašiną, prancūzas anglas Joseph Swan, 1883 m.
Thimrnon-ier, 1830 m., o ameri- ■ Bedūmi . paraką, prancūzas 
kietis. Howe

ŠRevolverį, 
1835 metais.

Telegrafą, 
1835 m.

? Degtukus
Phillips, 1836. m.

Kietąją (vuRcanizuotą) gumą, 
amerikietis Charles Goodyear,

1839 metais. '. . .- j
Rotacinę spausdinamąją ma

šiną, amerikietis Robert Hoe, 
18^0 metais. ? . • ' . .’

Elektrikinį lokomotivą, ameri;
kietis Vail, 1851; m. ■

Elevatorių arba keltuvą, ame
rikietis E. G; Ottis, lū57 m.

Fotografiją,' prancūzai Dagu-

daryti kaip romėnai daro; atsi
dūręs sunkumuose naudok sa
vo amerikonišką sveiką protą ir 
draugiškumą.' \>

— Jiri Lederer, vienas iš če-" 
koslovakijos disidentų, kurie''1 
įkūrė taip vadinamą Charter 77'‘ 
judėjimą, mirė Vak. Vokietijoj. ' 
Per paskutinius dešimt metų jis ' 
buVd“ pasodnitas į kalėjimą tris1'

1846 m. pagerino. ‘ Vielle, 1886 metais.
amerikietis; Colt, Į Bevielį telegrafą, italas Mar- 

-y coni, 1896 m.
Kulkosvaidį, amcerikietis- pap- 

ling, 1861 m. ' XX.
Celuloidą, amerikietis;.Hyati, 

1870 metais. > -/' - v
Telefoną, amerikietis^. Bell,

1876 metais. \ ;
Gramafoną arba kalbamąją 

mašiną, amerikietis Edisonas,
1877 metais. j • v.

Gazolinu varomą automobv 
liaus motorą, amerikietis Sel
den, 1879 m. '

- : f Č

Linotipą arba raidėms ’ statyti 
mašiną, amerikdetisi'Mėrgęntha- 
ler, 1885 metais. '

Judomus paveikslus, ameri
kietis Edisonas, 1893 m.-.. .

Submariną arba povandeninį• X -

Z. JUŠKEVIČIENĖ GRAŽIAI 
ATJAUTĖ NAŠLĮ

• Spalio 16 d. Jėzuitų koplyčioj 
Į atlaikytos giedotinės šv. Mišios 
Į už dr. R. Tijūnienę ir jos sūnų,

amerikietis Morse,
ri?.me krašte esi svečias ir kail
tas pagarbiai*.elgiasi sų svetinio
krašto žmonėmis- pats būna , lai- kaimus, o vėliau ištremtas į Va-'1 
komas garbės svečiu.;- , r karų Vokietiją'

"Pinigų išalkę^ velderiaF rugpiūčio mėh; 
atsisako dirbti z/tikzz‘ už 

$2,000 per savaitę ,
New .Yorke leidžiamo Natio

nal’ Ehquiree surinktomis žinio
mis, Vamzdžių; velduotojai atsisa
kė dirbti ne, daugiau vieną mė
nesį, kadangi jų uždarbis esąs 
“tik” $2,029 per savaitę. Jie rei
kalauja $3>250 per savaitę atly
ginimo, nes "Šiek ? jie gaudavo 
dirbdami prie,vamzdžių veldąvi- 
mo Kanadoje. “Aš žinau, kai ku_ 
r fe žfhoiiės hianoj kad mes esame 
pakvaišę”, pasakė Vienas vėl- 
duotojų, (Yves Dupuis, 39 m. 
amžiaus) ,, nes mūsų "darbas tiek 
yra ■ .a --.-

Y, pųpųipruz 8 metų, ;d^rbo 
jnėnešitEs /gėVtį ^95,dębi : jIĮį 
specialistas; į vėlderis. •yiėnes* vėl? 
dęrių grupės darbininkas gauda-, 
vo jjiž 6iįya£ darbo savaitę $3,250. 
d Idtpš įuž tolų pat darbąfgauda- 
Vo tik .$2,029 veideliai. Pagaliau

; grįžo dirbti už 
mažesnį’ uždarbį su sąlyga, kai 
unija pažadėjo derėtis dėl Que- 
beeo rates

Velderis Jean Pierre Main, 331 8 m- mirties sukakties proga, 
toetų amžiaus, pasakė, kad jis fr| ?ied?P-
jo draugai, velderiai, gyvena! iani; muz. Motekaiciui. Kdply- 
Quebece, reikalauja didesnio už-lči°j Mišias atlaikė kun. Vaiš- 
darbio dėl to, kad neturi garan
tijos, kad dirbsią12 mėnesių per 
metus ir privalo dirbti ilgas dar
bo’ valandas nepatogiose sąlygo-

..sę, , . J,....................
Vamzdžių velduotojas Jeff 

Muilins, iš Hill, Tenni, šiuo rei
kalu taip išsitarė: “Tai tikra dur
nystė!” Kiekvienas dirbantis vy^ 
ras Amerikoj šokinėtų iš džiaug- 

: smo, į jei; turėtų galimybės už
dirbti $2,029. per savaitę. Aš 

■■ karšbre? r uždirbu. ;vos<’.■serstynfs

nyš', kuris pasakė ir įspūdingą 
pamokslą. Po šv. Mišių agaipė 
prisirinko pilna ‘ salė dri Tijū- 
nienės giminių (net iš San 
Paulo, Brazilijos), pažįstamų 
bei gerbėjų.’ Maištą 'palaimino 
kun. Kuzminskas, ragindamas 
neužmiršti dr. Tijūnienės ir sū
naus, bei;; įamžinimui vardo 
skatino remti Kronikų leidimą 
pinigine auka.

• Agapės metu moterų vafdu
'“Vagų” red. Zuzana Juškeviėie- vo vienatvę lengviau išgyventi! 
nė .savo įspūlingarhe žodyje ,pa- ’ir dar daugiau atsidėtų Rętiįyiš- 
tarė neužmiršti .pasitikusio vy
ro, našlio Tijūno, pakviesdini 
jį į savo namus įvairių Švenčiui lieka.
progat kad jis pajustų,'kad mes Į

išrado amerikietis

T

; SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
x. yra', seniausia,; djdžįaušiair turtingiausia "lietuvių fraternalinė ■ 

' organizacija.,, lietuviams ištikimai tarnaujanti jaū per 97 metus.
SLA —atlieka 'kultūrirrihs darbus, 'gelbsti’ir kXiems,- kurie tuos 
, darbus dirba.• ’ -
■ «-»<-. \ .<• U ;... V y ‘r’' ' ę.»: Zlr ■ . ■

SLA — iŠmokėjo &ūgiau kata AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
«. . į? rapdraudu savo riįtiąins,.. 7 v'3 ■ ‘
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik. savišalpos pagrindu. 
Kiekvienaa'ljetuyĮs ir listnvių drangas, gali 
Susi vienijime apsidrausti iki $10,000.
' M 4 *7* ** X 4 ’ * . * A • a . *• 2* T 4 ’i. • ’ S

apdraudžia ir. Taupomąja apdrąuda Endowment
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’ VERTINGOS KNYGOS

įdomiai pAorfyta ttodija apie Rytprtriu®, remiantis Pakalni! b

Hetcyfn^ Dd®ny» StMtrsotu ffaotrtttkom!®, p*ti®Jgofe 3

Kurta y-a didelio formato, 365 pttahpU, kainuoja

Atstovu Rūmai priėmė 
$3.5 bil. darbams

kūryboe paveikslai®. 365 puti knyga kainuoja tik ?3.

f DAINŲ SVENTftS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* Ir tu 
Hnli lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
iveutes bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja® 
Hems, gėrintis autorės’ puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!* 

bei ufltuliaiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja M.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
taf Tuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne Mtnai 
gyvenimo bruožų apražymai, bet tiksli to laikotarpio buities tits-

kiems reikalams, nors ir dabar 
daug labdaringų - darbų jis at-

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
i > I 5 ’ :l , . ; Ml , \

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

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

MARIJA NOREIKIENĖ

NEBRANGIOS,
> -LITERATCRA, lietuvių Sterttūros, meno H mokiU 

IM4 m. metraitii. Jame yra vertingi, niekuomet netenrią, VIn«« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko® 
7. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir T

'4ę>lerųisrj»ėr -Ąrąlandą^V-
Fr. Fabius

- it ■ " '■ ’’ A. < \ " . — - . • < <« •* , i .. -

veiktu' apdraudžia
£1,000 -apdrandos; sumątęąioka tik$3,D0nxėtai

mahrfali bollevifų okttpaclįot metai*. Knygi turi 254 puslapitM 
bet kainuoja tfk U.

> JULIUS JANONIS, poetaa Ir revolluctonleriuA, ne®npra 
tai fr k tat dingti interpretuojamai! gyvenime ir politikoje? tik & 
Furglo Jaiineko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe

j j uzjaučiame. ■
Mok. dūri jonas sayo- užuojau

toje ragino aigapės dalyvius pa? 
rodyti mašliui Tijūnui daugiau 
užjautimo ir meilės, kad .jis sri

.J

Naujienos, Cbicajo, Įll—Sd.-HofcdĮf, OetdUr 2M1, 1M3

mimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’i 111 i n 1111111111111 n 111 i uiiiniiti timiiiiiiiiiiiiiiiiiii hiiiiui»

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th St., Chieago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

i i lb ‘ 1 č'NHHih*:. : < S'1 • ’b i n’t'

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Aeroplaną, amerikiečiai 'Or- 
vile ir Wilbur Wright, ISO^im 

.Radijo tūbas, ahtęr&iėys'jdė 
Forest, 1907 m. y■>

Hydroplaną arba lėktuvą, ku
ris gali ant vandens nutūpti’ ir 
vėli pakilti, amerikietis Glenn 
H. Curtis, 1911 metais. ■

t Geriau su’ išminiingul pra
rasti, negu su kvailiu rasti arba 
pigiai pirkti. V

I

307 30ih St, New.torį,-^X.

i

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,M!

Būga paa gerianMua šimtmečio pradžios kaTbiaiiikus, padarš 
lietuvių kalbą liečiančia® Ištraukas, paruošė tikslius vertimu® 

fr patarė mums toliau studijuoti.



bėda, kad Rusijos caro kalendorius buvo atsilikęs 13 die
nų. Kas buvo padaryta spalio mėnesio 25 dieną, vyko pa
saulyje lapkričio mėnesio 6 d. vakarą ir naktį — iš 1917

ALTo pirui, dr. K. šidla tiško pranešimas
ALTo suvažiavimui 1983 m. spalio 22 d. I Congress Of Ru&an Americans. 
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Spalio revoliucija
Buvome besiruošę priminti Naujienų skaitytojams, 

kaip atsirado Spalio revoliucija, kaip 1917 metų spalio 
25 d. naktį Petrapilyje buvo sudarytas revoliucinis komi
tetas, kaip tas komitetas, sudarytas Patilovo dirbtuvių 
darbininkų taryboje, turėjo išstumti iš valdžios darbie- 
Čio Aleksandro Kerenskio vyriausybę, “nuversti carų” ir 
užimti Petrapilį. 11

■ , y^e^niėji lietuviai, dalyvavę šiuose įvykiuose, “Spa
lio revoliucijos” eigą gerai, žinojo,,,bėt jaunėtiems šie 
įvykiai nesuprantami, ^darbininkų tarybas maišo su so
vietais ir dažnai, taip nukalba, kad gėda ir klausyti. O 
jeigu kartais ir parašo apie spalio mėnesio Petrapilio 
darbininkų tarybas, tai tenka stebėtis, kada universitetus 
baigusieji žmonės nukalba kaip maži vaikai.

Visuose Sovietų vadovėliuose kalbama apie Spalio 
revoliuciją, pakreipusią visą rusų istoriją nauja kryp
timi, atnešusią bolševikus prie valdžios, o šie stengiasi 
pavergti visą pasaulį. Buvome besiruošią spalio 25 d. 
parašyti šį įžanginį, bet Amerikos lietuvių gyvenime 
įvyko ALTo konferencija, gal svarbesnė'riegu komunis-’ 
tinė “Spalio revoliucija”, ir spalio 26-oji, kai prezidentas 
Reaganas ryžosi pasiųsti marinus į Grenados salą, kad 
sustabdytų kubiečius, baigiančius pavergti Grenados gy
ventojus, kaip “Petrapilio sovietus”, padaręs pirmą nu
tarimą spalio 25 dienos naktįr jau buvo pasiuntęs apmo- • 
kytus Kubos karius pavergti ramius Grenados gyven-’ 
tojus.

Mums atrodė, kad paskutinis ALTo suvažiavimas 
buvo daug svarbesnis, negu komunistų skleidžiamas me
las apie “Spalio revoliuciją”, ir prez. Reagano nutarimas 
pasiųsti marinus į Grenados salą svarbesnis, negu “Spalio 
revoliucijos” sudaryto komiteto nutarimas slaptai pasiųs
ti kubiečius į Grenados salą.

Petrograde jokios “Spalio revoliucijos” 1917 metais 
spalio mėnesį nebuvo. Visa tai, kas bolševikų istorikų 
primetama spalio mėnesiui, vyko lapkričio mėnesį. Visa

šaulyje lapkričio mėnesio 6 d. vakarą ir naktį 
metų 6 dienos naktį į lapkričio 7 dienos rytą

Bolševikai, pagrobę valdžią ne tik Petrapilyje, bet 
ir Maskvoje, pakeitė atsilikus! caro kalendorių. Jie pa
varė kalendorių 13 dienų pirmyn. Kas buvo spalio 25-oji 
vėliau tapo lapkričio 7-ąja. Jie pakeitė kalendorių, su
lygino jį su Europos ir Amerikos kalendoriais, bet jie 
paliko “Spalio revoliuciją”. Jiems būtų nepatogu pakeisti 
Spalį. Jų leisti laikraščiai kalbėjo apie Spajį, o dabar, pa
varius datą pirmyn 13 dienų, vietoj “Spalio revoliucijos” 
reikėtų dėti “Lapkričio revoliuciją”. Bet lapkričio mė
nesį bolševikams jokia revoliucija jau nerūpėjo. Jie turėjo 
pradėti organizuoti žmones, kad galėtų ginti juos, kad 
galėtų išsilaikyti valdžioje. Tuo metu Petrapilyje bolše
vikams į pagalbą atėjo latvis Lacis, kuris areštavo ir 
žudė kiekvieną, bandžiusį pasipriešinti tarybinei valdžiai. 
Rusijoj buvę caro kariai buvo pirmieji čekistai, IjEai Pet
ronis dar nebuvo čekistu.

Populiarioje rusų kalba leidžiamoje literatūroje ko
munistai giriasi, kad jie nuvertė carą, bet tikrovė yra 
visai kitokia. Carą nuvertė 1917 m. kovo 12 d. valstybės 
reikalais labai nepatenkinti Petrapilio gyventojai. Pir
momis karo dienomis caro kariuomenė buvo įsiveržusi į 
Vokietiją, bet kai vokiečiai, Hindenburgui vadovaujant,, 
užkirto caro kariuomenei labai skaudų smūgį, tai tuome
tinis rusų kariuomenės vadas nusišovė, o kiti daliniai 
pairo ir pradėjo bėgti be tvarkos. Rusai buvo išvyti ne 
tik iš Vokietijos, bet ir iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų di
delių, rusų laikytų plotų. Petrapilyje posėdžiavo konser
vatoriai, socialistai revoliucionieriai, socialdemokratai. ' 
Kovo 10 ir 11 dienomis į gatves išėjo Putilovo darbinin
kai. Jie pareikalavo, kad caras pats atsistatydintų, nes 
jis padarė daug žalos visai valstybei. Putilovo darbinin
kai reikalavo maisto, šilumos. Petrapilio gatvėse pasipylė 
80,000 Putilovo dirbtuvių darbininkų. * Caras įsakė kh-' 
Huomehęi- išeiti į: gatves ir jėga išvaikyti protestuojan
čius. Kariuomenės vadovybės .atsisakė klausyti caro. Ta
da ir prasidėjo vasario-kovo revoliucija. Caras suprato, 
kad jo galia pasibaigė, kai kariuomenės vadai atsisakė 
išvaikyti protestuojančias minias. Karių neginama • vy
riausybė pati krito.

Dūmos atstovai sudarė komitetą tvarkai palaikyti* 
Monarchistai pirmieji pareikalavo, kad caras atsistaty
dintų sūnaus naudai, o. tuo pačiu metu Petrapilyje tvar
kai palaikyti buvo praplėsta Putilovo darbininkų taryba. 
Ją rėmė socialistai revoliucionieriai ir socialdemokratai*: 
Prie jų prisidėjo darbiečiai, Aleksandro Kerenskio vado
vaujami. Prie jų vėliau prisijungė ir Lenino vadovau
jami komunistai. Petrapilio sovietas pareikalavo, kad 
caras atsistatydintų.

Laikinąją vyriausybę sudarė grafas Lvovas, bet la
bai trumpam laikui. Lvovas neturėjo pasitikėjimo krašte. 
Gegužės 18 dieną jis buvo priverstas atsistatydinti. Visa 
vyriausybės našta užkrito ant Kerenskio pečių. Lvovas 
pasitraukė, bet jis savo pareigas turėjo eiti iki liepos 

.20 dienos. Tik tada vyriausybę pilnai perėmė Kerenskis. ■ 
Prieš Kerenskį sukilo įtakingas kariuomenės vadas gen. 
Kornilovas. Šitas Kornilovo perversmas sukrėtė darbiečio 
Kerenskio vyriausybę. Petrapilio darbininkai pradėjo 
reikalauti perleisti vyriausybę sovietams (Petrapilio ta
ryboms). Didmiestyje nebuvo tvarkos. Kariai neklausė 
vyriausybės, policija neklausė miesto vadovybės. PiitiioVO 
ir Petrapilio darbininkai galėjo palaikyti tvardą.

Petrapilio sovietas nutarė spalio 25 dieną perimti tautų vadinti sovietais, nes dabar ten nėra jokių tarybų.

Dr. Kazys Šidlauskas

Į Europos Parlamento sausio 
13 d. posėdį ALTo valdyba bu
vo nutarus pasiųsti ir kuh. dr. 
J. Pruriskį, kad jis turėtų progos, 
šalia VLIKo atstovų, stebėti Eu
ropos Parlamento veiksmus dėl 
Pabaltijo valstybių ir grįžęs pa
informuoti Amerikos lietuvių 
visuomenę, ką jis yra kruopščiai 
atlikęs.

Europos Parlamentas didele 
balsų dauguma, vos tik šešiems 
atstovams balsuojant prieš, pri
ėmė tą rezoliuciją dėl Pabaltijo 
valstybių ‘padėties, kuri buvo 
persiųsta šio parlamento vyk- 
domaijam organui ?— Užsienių 
Reikalų Ministerių; Tafybdi.

Labai, gaila; kad tų Europos 
t- '■ '• l - . ■

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Nusikaltėlių būna visokių, negalima spręs
ti iš išvaizdos, — pasakė vienas detektyvų.

— Father, jūs pakvietėte Marytę aplankyti 
Surgailos. .. Kodėl jūs tiek daug rūpinotės nusi
kaltėliu? — paklausė kitas detėktyvas.

— Aš nė vieno Žmogaus nesmerkiu. Kiekvie
nas nusikaltėlis yra psichiniai nenormalus. Jis yra 
netekęs realaus vertybių balanso. Kiekvienas ki
tas žmogus tą pat nusikaltimą padarytų, jei nusi
kaltimo veiksmas jam turėtų tą pat vertęs kaip ir 
nusikaltėliui. Juk kiekvienas žmogus skirtingai 
vertina dalykus, vienam vienas dalykas patinka, 
kitam kitas; vienas trokšta gyventi, o jkitas žu
dosi, ir Lt. Taigi, banko plėšikas turi fienorma- 
liai išaugusį pinigų troškimą ir labai sumažėjusią 
padoraus gyvenimo vertę. .To priežastis sunku su- 
sekti, panagiai kaip nepasiduoda susekamos kai 

‘ > kurių ligų priežastys. Daugiausia, žinoma, čia turi 
įtakos žmogaus prigimtis, fizinės jo ypatybės, 
auklėjimas, emociniai pergyvenimai ir bendrai vi- 

Įj/ sas individo pasaulis. Be to, Surgaila nebebuvo 
nusikaltėlis. Jis buvo atlikęs bausmę, taigi išpir- 

** kęs savo nusikaltimą. Jis buvo daug iškentėjęs, 
prislėgtos fiziškai bei morališkai. Man atrodė, 

'.. kad Marytės apšilau <ymas bus lyg pavasario sau- 
, lės spindulys iškentėjusiai jo širdžiai. Jis man pa- 
• -akojo, kaip labai jis buvo Marytę pamilęs ir kiek

daug dėl jos kalėjime iškentėjo.
Father, jūs tiesą sakote. Labai sunku su

prasti žmogių ,tuo labiau, kai jo nusiteikimai ir 
veiksmai nėra pastovūs. Mums daug kartų tenka 
patirti, kaip iš geriausių piliečių pasidaro nusi
kaltėliai, — pastebėjo detektyvas. Jiedu atsikėlė, 
padėkojo ir išėjo, prieš tai kažką savo popieriuose 
pasdžytnėję.

-= Maryte, žinai ką, aš užmiršau perskaityti 
laišką, kurį man slaugė ligoninėje padavė. Atis- 
meni, sakė, kad tą laišką parašęs Surgaila prieš 
mirti ir liepęs paduoti man. Ir aš visai užmiršau. 
— Giedra išima laišką iš švarko kišenės, atplėšia 
voką ir skaito: “Petrai, aš negalėjau pabaigti 
jums viską pasakyti. Mano valanda jau arti, ži
nokite visą tiesą apie savo šeimos tragediją. Jos 
kaltininkas aš esu. Aš buvau ją įsimylėjęs dar 
prieš jūsų vestuves. Aš norėjau ją nuh tavęs pa
vilioti, aš nedaviau jai ramybės. Bet ji mane at*: 
stūmė. Tyčia persikėliau į Paselmantą. kur tu' 
buvai agronomu, kad arčiau būčiau prie jos ir 
prisiviliočiau. Kelis kartus mėginau, bet ji jokių 
būdu manęs neprisileido. Neviltis mane kankino 
ir pavydo ugnis degino. Aš nutariau ją nužudyti. 
Jūs gyvenote antrame aukšte. Aš kūriau planus ' 
ir laukiau progos. Vieną gražią pavasario dieną1 
pamačiau ją, langus beplaunančią. }ūsų dukrelė ; 
tuomet žaidė kieme. Įėjau į vidų, lindau prie jos, 
norėjau paglamonėti, ji stūmė mane šalin, norėjo 
vandeniu aplieti ir lauk išvaryti. Aš tuomet iš

Pąrhme^ito Užsienių Reikalų ry.ium su Rugijos revoliucijosi 
ministerių konferencija, nepn- m suteJrtJmt Tame atsišan- 
ejo nuomonės, šią rezoliuciją pa- kime išskaidiavo didelius bdše- 
tetkti Jungtinėms Tautoms. j v)ku ziaurumus lr jų nešamą 

Tų ministerių konferencijos pr^pauda šio atsišaukimo teks 
buvo atsiųstas ir Amerikos 

j Lietuvių Tarybai. Mes palan
kiai atsiliepėme apie jų siūlomą 
visų bendrą kovą prieš bolševi
kų priespaudą, bet mes pažymė
jome, kad šiam uždaviniui vyk
dyti būtų lengviau sutelkti pa
vergtas tautas, jeigu laisvųjų 
rusų sąjūdis pasisakytų už bol
ševikų pavergtų tautų, jų tarpe 
ir už Lietuvos laisvę.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
lietuviai filatelistai ir įvairios 
Amerikos lietuvių organizacijos 
darė 1982 m. daug pastangų, kad 
JAV-bės išleistų Dariaus-Girėno 
pašto ženklą jų tragiškos mirties 
50 m. sukakties proga. Tokio 
pašto ženklo mums neteko susi
laukti šiais metais, minint tų lie
tuvių tautos didvyrių Atlanto 
perskridimo ir jų žuvimo Soldi
no miške sukaktį. Ši sukaktis 
buvę paminėta ir pavergtoje Lie 
tavoje, žinoma, panaudojant tą 
progą išplūsti Amerikos lietu
vius.

Ateinančiais 1984 m. sukanka 
500 m. nuo Lietuvos patrono šv. 
Karimiero L mirties. Amerikos 
Lietuvių Taryba specialiu raštu 
kreipėsi į popiežių Jimą Paulių 
II, pažymėdama kiek lietuviams 
yra svarbi ši sukaktis Ir prašy
dama 'šv'.- įfevą, kad tai .sukak; 
8iai paminėti būtų išleistas spe-

tas, kurį mes per ėDę metų esa
me girdėję iš JAV-bių Valsty
bės Dep-to, kad Jungtinės Tau
tos neigiamai išspręstų Pabalti-- 
jo valstybių laisvės klausimą ir 
tik pasunkintų kovą del jų lais
vės ilgiems metams.

Atrodo, kad kol kada ners tas 
Europos Parlamento nutarimas 
vėl bus pateiktas tų valstybių 
užsienių reikalų ministerių kon
ferencijai, mums reikėtų to 
vad. Trečiojo Pasaulio valstybes 
supažindinti su Europos Parla
mento rezoliucija, kaip Krikš
čionių Demokratų konferenri- 
jOje buvo pasiūlęs dr. Kazys 
Eringis.

Toms vad. Trečiojo Pasaulio 
Afrikos ir Azijos valstybėms, ku
rių išsilaisvinimą smarkiai pa
rėmė Sovietų Sąjunga, JAV, ga
li joms atrodyti dėl Sovietų Są
jungos čHsinformacinės politi
kos, kaip imperialistinė pasauli
nė jėga, kurios pareiškimai ne
gali toms tautoms turėti tokią 
pačią svarbą, kaip Europos Par
lamento valstybių, kurios visos 
}Ta išlaisvinusios savo buvusias 
kolonijas. , .
■’6. Kitos ALTo pastangos dėl

Lietuvos laisvės bylos

miesto valdymą.: Kerenskis bandė suorganizuoti j karo jė
gas ir- žygiuoti į Petrapilį, bet tokių jėgų nepajėgė su- 
organizuoti. ■ '■

Vladimir Antonov Ovsejenko, Petrapilio tarybos 
advokatas, patarėjas, pasinaudodamas suirutė, paskyrė 
Trockį-Bronsteiną vadovauti Petrapilio darbininkų jė
goms. Trockis nebuvo joks darbininkas, nei Putilovo dar
bininkų tarybai, nei miesto tarybai nepriklausė, bet jis, 
būdamas geras kalbėtojas, pradėjo kalbėti Petrapilio 
sovieto (tarybos) vardu. Labiausiai visus stebino, kad

kaitų su Leninu. £ .
Nei Leninas, nei Trockis nebuvo Putilovo ar Petra

pilio sovieto (tarybos) nariais, bet pradėjo kalbėti miesto 
tarybos vardu.

Petrapilio sovietas, sudarytas iš įvairiu politinių gru
pių, iš Petrapilio persikėlė į Kronstadtą, kai Trockio i^ 
Lacio vadovaujami ginkluoti vyrai pradėjo žudyti be 
teismo Petrapilio tarybos narius-. Vėliau visas Petrapilio 
sovietas buvo išžudytas Kronstadte, kai Leninas, susi
taręs su monarchistu Tuchačevskiu, užėmė Kronstadtą, 
sušaudė Putilovo ir Petrapilio tarybos narius, o kitus iš
siuntė į Sibiro šiaurę.

Trockis ir Tučhąčevskis Petrapilio sovieto vardu už
ėmė Maskvą, Gudiją, Ukrainą, Gruziją ir kitas tautas, 
naikindami ten buvusias tarybas ir valstybės priešakiu 
statydami komunistų partijos narius.

Sovietas yra taryba. Nedera komunistų pavergtų

ALTas raštu kreipėsi ir į jietu- 
arMiviMarcinkų, kad jis 

savo įtaką Vatikane panaudotų 
šio ženklo išleidimui.

Arkivyskupas Paulius Mar
cinkus atsiliepdamas į ALTo raš
tą atsiuntė -laišką iš Vatikano, 
pažymėdamas, kad jis supranta 
lietuvių siekimus dėl šv. Kazi- 
mierc pašto ženklo jo mirties 
500 m. sukakčiai paminėti. Jis 
.ūžtikrinOj kad tą reikalą pateiks 
Vaiika.no komisijai, kai susi
rinks svarstyti 1984 m. progra
ma.

(Bus daugiau)

— Laike trijų mėnesių .kelei
viai, einą per Heathrow aero
dromą turėjo 20 pistoletų, 153 
dujinės granatas ir 8,417 durk
lų, mašecių, skustuvų bei viso
kių kitokių peilių, — pranešė 
Lonlono saugurtio organai.

— Prancūzai geria vis mažiau 
vyno. Šj faktą paskelbė Žemės 
ūkio tyrimo institutas. Pagal 
oficialią statistiką, dabar vienas 
prancūzas išgeria tik 80 litrų 
vyno, 1962 metais suvartodavo 
jo net 120 litrų.

stūmiau ją per langą. Išėjau slapta, niekas manęs 
nematė ir niekas neįtarė, net ir tu pats. Aš norė
jau būti geras, toks, kaip tu, bet man nesisekė, 
kažin kas nesuvaldomo buvo manyje. Bet dabar 
viskas jau baigiasi. Atleiskite man ir labai giliai 
mane užkaskite, kad niekad daugiau pikto nebe
daryčiau. Surgaila.”

Giedra pabaigė laišką, tylėdamas sulankstė 
jį, įdėjo pamažu į voką ir padėjo jį ant rašomo 
stalo. Matėsi, kad jis yra labai giliai susimąstęs. 
Po to jis atsisuko į Marytę: ,

*— Štai kaip. Tai Surgaila yra mane šeimos 
tragedijos kaltininkas. 0 aš nieko net neįtariau, 
maniau, kad ji netyčia iškrito per langą.

— Stačiai nuostabu, — sako susimąsčiusi Ma* 
ryte, — koks keistas žmogus buvo tas Surgaila,

— Tikrai keistas. Nenugalimus aistrų ąųdros 
siautėja jo jaunystėje. Jis negalėjo jų kontrtdluati, 
kaip oro biuras nepajėgia kontroliuoti ir net at
spėti audrų.

— Jis suardė jūsų šeimą, atėmė motiną duk
relėj, juk .tai baisu 1

— Ir mano gyvenimo bėgius perstatė. Jei ne 
Surgaila, as nebočiau tuo, kuo esu,

įvykių nebepakėisime. Priimkime g^weni- 
mą tokį, kokš yrtfffek. \

~ Ir aš taip manau. Praeities nepataisysi ir 
nepagadinsi, štai aš suradau savo Marytę ir 
džiaugiuosi.

— O aš sutikau savo svajonių Petrą ir esu

laiminga.
Jiedu poųlė į glėbį vienas kitam.
— Aš vistik norėčian išgirsti toliau apie pūsų 

praeitį. Taip įdomu.
— Gerai, Maryte, aš gal nebebūsiu toks ilgas, 

sutrumpinsiu.

Taigi, rodos, kalbėjau, kad Surgaila mums 
labai gudriai melavo, norėdamas sugriauti mūsų 
meilę. Jis buvo įsitikinęs puikiomis to melo pa
sekmėmis, bet jis klydo. Stipri meilė negali su
byrėti dėl vieno smūgio. Meilės raiščiai yra gam
tos nukalti iš plieno. Melo smūgis tik trumpai va
landėlei supurtino mūsų jausmus, bet netrukus 
meilė buvo dar stipresnė, negu prieš tai.

Feliutė pasakoje man tuomet, kad Surgaila 
vis mėgindavęs ie prisivilioti, kiekvieną progą Iš
naudodavęs. ir kuo toti&U, tuo darėsi blogiau. 
Visa tai įaj taip baisiai įkyrėję, kad norėjusi kuo 
greičiausiai apsivesti, Ji įbuvv H^kinusl, kad po 
vedybų Surgaila duos jai ramybę. Ji nieko ne
norėjusi pirmiau apie tai man pasakoti, kad ma
nęs nesuerzantų. kad ramiai ir sėkmingai galėčiau 
studijuoti. “Nors aš nesimokiau”, sakė ji. “bet ži
nau, kad mokslas reikalauja daug pastangų, o 
susirūpinimas suskido Žmogaus jėgas ir nulemia 
darbų pasekmes”;

(Bua daugiau)
amare r-t it r-_
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112 modernios poezijos poslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
NaajieiwB, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 6060b

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa»tcb«cter Community idmikua 
Medkinoa direktorius

5. Manheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomii

ir ku antrą g—g y*L

T®L; 562-2727 arba 562-2722

TEL. 2334553 
Service 355-4506, Pe«e 06053 

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

3PECIALYB1: AKIŲ LIGOS 

3907 W«M 103rt Street 

yaląndoc pagal auaitarūBą.
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/)?, LEONAS SEIBUT1S 
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PROSTATOS CHIRURGIJA
2 M56 WIST 63rt STREET
* .Valandos: aairad. 1—4 popiate

Ofise TaUfiau: 776-2336,
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SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

*
Joniškiečiįi Labdarybės ir Kultū

ros klubo susirinkimas įvyks antra. 
dienį, lapkričio 1 d., 1 vaL popiet, 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St Nariai 
prašomi atsilankyti. Po susirinkimo 
bus vaišės.

A. Kalys

— Žydas disidentas Josif Be
gun, už skleidimą “antisovieti- 
nės propagandos” nuteistas sep
tyniems metams kalėjimo ir 5 
metų ištrėmimo, — pranešė 
Reuter. Taip pat buvo pranešta, 
kad Tass paskelbė apie vyks
tantį teismą diena anksčiau, ne
gu jis tikrumoje prasidėjo. Be
gun jau du kartus atbuvo Sibire 
už “parazitizmą”. Jis jau 13 
melų reikalauja teisės išvažiuo
ti Į užsienį.

| — Vakarų Europoje gimsta 
vis mažiau vaikų. Tai patvirtina 
Briuselyje paskelbti EEB statis
tikos tarnybos duomenys.

— Gen. Hudson Austin. Įsakė 
sušaudyti Grenados švietimo 
minister^ Jacqueline Creft, gy
venusią su premjeru M. Bishop.

KNOW YOUR HEART

, 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33/lf 

Tei, (8132 121-420$

ffcRK-RAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdreede 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. SERENAS. TeL 925-3863
HELP 1ĮJOUR HEARŲ FUND 

o.

Prostatos, inkstu ir ilapmno

j Funeral Home and Cremation Service
| Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St
| FD. LE. Chicago, IL 60608
I (312) 22^-1344 24 Hour Service

ALGIRDAS MOšINSKAS

LIETUVOS ATSTOVO PAKYRIMAS
(Tęsinys)

Įr štai .vieną dieną suareštuo
ja mųsų tėvą. Gerai atsimenu, 
kaip vieną pavakarę atėjo pas 
mus kariškai apsirengęs jaunas, 
gražus, ginkluotas vyras, paro
dė orderį kratai daryti, ir pa
reiškė, kad mūsų tėvas yra areš
tuojamas. Tas jaunas vyras bu
vęs, matyt, koks studentas. Jis 
buvo labai mandagus ir išauk
lėtas.

Jisai, lydimas dviejų gink
luotų kareivių, padarė bute kra
tą, bet nieko neradęs, paėmė 
tiktai mano montekristo šautu
vėlį, žvirbliams šaudyti. Motina, 
norėdama palengvinti mano tė
vo likimą, turėdama pasirašyti 
Kratos protokolą, nuo savęs dar 
pridėjo, kad krata buvo įvykdy
ta ’labai korektišku būdu, ir ji
nai nebeturi jokių skundų pa
reikšti. Tas jaunas ’vyras, per
skaitęs, nusišypsojo, ir atidavė 
man mano montekristo šautu
vėlį, kurį anksčiau buvo pasii’y- 
zęs pasiimti su savim.

Prasidėjo mums labai nejau
kios dienos be mūsų tėvo. Sėdė
jo jis kalėjime ilgokai, nelabai 
prisimenu kiek laiko, bet turbūt 
apie kokius metus, be jokio 
.eismo, niekas jo tenai netardė,

(

dariau duris, tai jo nebeatipaži- 
aau. Jis buvo taip apžėlęs, kad 
matėsi tiktai akys ir nosis, o vi
sas veidas buvo padengiąs tan
kia barzda. Ugi plaukai, nekirpti 
kokius metus, buvo kaip pas 
kokią moterį. Tėvas su mumis 
pasisveikino tiktai keliais žo
džiais, buvo nelinksmas ir .ne
prisileido artyn prie savęs. O 
priežastį šito pasielgimo tiktai 
vėliau sužinojome: jisai buvo 
baisiai utėlių apsėstas.

Buvo vasara ar pavasaris, šil 
ta diena. Motina pastatė virtu
vės viduryje didelę medinę “ha
lėj ą” baltiniams skalbti, užkai
tė keletą kibirų vandens, ir tė
vas toj rėčkoj maudėsi, o jo rū
bai 'buvo virinami karštame 
vandenyje. Apsikirpęs ir apsi
skutęs, apsirengęs išeiginiais 
drabužiais, kuriuos dėvėdavo 
tiktai technologijos instituto iš
kilmingom progom (tai yra dry
žuotas pilkai-juodas kelnes, la- 
kierkas ir labai ilgą švarką, ku
rį jisai vadindavo “surdutu”) 
išėjo kartu su ToJiušiu prisista
tyti valdžiai. Tuo melu komisa
rų tarybos pirmininku buvo 
bulgarų kilmės tūlas Rakovs- 
kis. Badui esant Ukrainoj, ma
tyt, mūsų valdžia Lietuvoj apie

, nes Toliušis atvežė 
labai duosniai visokio maisto,

vos piliečių piriuon eilėn, o, be 
to, sugrąžinimas to turto, kurį 
rusai ipasitraukdaimi nuo karo, 
išsivežė iš Lietuvos.

(Bus daugiau)

PAŽANGUS TEISĖJAS
Švedijos šiaurės miesto Hapa- 

randa teisėjas Irvis Scheynius 
ir jo žmona Anna Lisa vado 
vauja vietiniam. Raudonojp 
Krj’žiaus skyriui. Jie Raudono
jo Kryžiaus svarstytose, Įvyku
siose Uppsala kalėjime, pasiūlė 
padaryti nusikaltėlių baudimą 
žmoniškesnių, o Įprastines kalė
jimo bausmes pakeisti visuo
menei naudingu darbu. .

Irvis Scheynius yra buvusio 
Lietuvos djpiomato ir rašytojo 
Igno šeiniaus sūnus. E. L.

— Ispanijos vyriausybė pla
nuoja ’pertvarkyti kariuomenės 
vadovybę. Kariai privalės remti. 
demokratinę santvarką. 1

— Castro prašė Ispanijos ka-' 
ralių kubiečius iš Grenados 
los parvežti Kubon.

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

tiesiog pamiršo. Motina laikas- žinojo, 
nuo laiko nunešdavo jam kiek- — --------- ------- ;
nors, maisto ir’sugiTŽdavcf apši-s raaišus & ėdraus, rūkytų 

1 lašinių ir milžiniško dydžio rū
kytus kumpius. >'

Įteisinus savo padėtį, mano 
tėvas pradėjo tuoj eiti savo pa
reigas, suorganizavo savo raš-

veikusi.
Ir štai, vieną' dieną, kaip iš 

dangaus, atsiranda .pas mus iš 
Lietuvos atvykęs advokatas Zig
mas Toliušis. Linksmas, drau
giškas, pasikalbėjęs keletą mi
lučių su motina, labai surimtė
jo ir neužilgo kelioms dienoms 
pranyko. Bet už tai atsirado tė- 
vas. Kai jisai pasirodė namie, ir 
skambučiui paskambinus aš ati-

CEAUSESCU PRIES 
SOVIETUS

Rumunijos komunistas prez. 
Ceausescu ragina Sovietų Są
jungą ne tik, kad. neisdėstų nau
jų raketinių giųklų, bet' siūlo 
pradėti išrųontuoti ir esančius, j 
— paskelbė Rumunijos žinių' 
agentūra Agerpress. j

Galvojama, kad Ceausescu 
išreiškė tokią savo nuomonę ne
seniai Sofijoje įvykusiame Var-1 
šuvos pakto užsienio reikalų 

tinę mieste, priėmė reikalingus ministerių posėdyje. Jis taip 
tarnautojus ir t.t. O jo darbas pat siūlo tol derėtis Ženevoje 
buvo nelengvas: sugrąžinimas (tarp rusų ir amerikiečių), keri 
Lietuvon karo pabėgėlių, Lietu- bus pasiektas susitarimas. E.L.'

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME I

Telefonas 523-0440

MODERNIšĘpS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

i

Apdreuttat pertraustyiwe 
H įvesty atstuay. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1332 arta 3764996

Mo 8^0 iki 9-M raL ryto.
WOPA - 1498 AM 

tnmeliueiamoe H nitų ehMUm 
Marquette Parka.

SLA 217 kuopos ilgamečiu! valdybos nariui 

mirus,
jo žmonai Reginai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Kodieu nuo pirmadienio 1X1 pcnX 
tadienio 8:30 raL vakaro

Vlaoa laido* ii "WCEV ftotim.
b«n<a 1400 AM.'

SC Petersburg. Fix. 12:30 vaL p-p. 
y ^TLS rtoti?*. 1110 AM b>A£x

Z643 W. 71at Btreei

Oica£o, DHdoš 6O€2t 
T*kL 778-5374

* m » m mi » ■ ■ ■ ■■■ "ii IW L», ■ ■ JI

| POME CHICAGO MOTOR CU/8 CT<

11 
. H

j 
a

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

— Aldom Daukw 
T»M4 773-1543

*7159 S*. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL 60C29

^etuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDŽJONYTt

MYKOLUI SIMOKAIČIUI

SLA 217 KUOPOS VALDYBA

UWLUI SIMOKAIČIUI
mirus,

Reginą ir artimuosius nuoširdžiai

VARPININKAI FILISTERIAI

TeL — 523-3572

tXPRESSHWMMI&

ME VOU ELJfVff AT TH B

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL; 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

242j jyest ,69fh Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
•TpL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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LIETUVOS DUKTERŲ BALIUS
Š.m. spalio 22 dieną Jaunimo 1 

Centro patalpose įvyko Lietuvos I 
Dudcferų rudens balius. Balių j

• atidarė ir pravedė Eglė Vilutie- 
;nė. Invokaciją maldą si'kalbėjo
kun. Juozevičius. Nuotaikiugai 

‘dainavo solistai — Audronė Gai- 
tžiūnienė (Simonaitytė) ir Ber
nardas Prapuolenis. Buvo su- 
jdainuotos šios dainos: “Plaukia
• sau laivelis”, “Klausyk šir- 
;dies”, “O tai buvo”, “Gimtinės 
jaidai”, “Kaštanai”, “Pralėkė* | piknikų 
■paukštelė” ir “Daug kas širdy
je žavėjo”. Už gražiai padai 
nuolas dainas, publika atsidėko
jo gausiu rankų plojimu.
i Šios Draugijos pirmininkė 
Emilija Kielienė pasidžiaugė 
gausiu dalyvių atsilankymu. Sa- 
kėį/^ūsų atsilarikymas ne vie
nam į ‘ vargą patekusiam lietu
viui nušluostys ašaras”. i
į Jau 12 metų šiai Draugijai 
pirmininkaujanti jaučiasi gero
kai pavargusi. Ji norėtų, kad 
kas nors ją pakeistų. Per jos 
pirmininkavimo metus buvo 
•daug kas sušelpti, o mirusiųjų 
pe vieno apmokėtos laidojimo 
išlailos. Lietuvos Dukterys, ne
žiūrint nei politinių ar religinių 
įsitikinimų, jeigu tik lietuviui 
teikalinga pagalba, jos ten sku- 
‘ba padėti.

Eglė Vilutienė paskaitė Biru
tės Pukelevičiūtės vieną rašinį. J 
Buvo patiekta pagal lietuvišką 
skonį vakarienė. Vakariene rū
pinosi ir parengė L. Matulevi
čienė. Buvo ir turtinga loterija, 
i Iš pirmininkės teko patirti, 
kad šiais metais jos padėjo ap
mokėti šešių palaidotų lietuvių 
išlaidas. Savo nameliuose išlai
ko keturis senelius - invalidus,

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V 5 rūpinasi pasamdyta mo- 
Per šiuos metus įvai- 
ipašalpoms ir laidotu- 

jš.mokėta apie 12,000 doL
rjt.-ns
veins
Dauguma yra dukterims labai 
dėkingi. Bet, deja, pasitaiko ir 
lokių asmenų, kurie galvoja, 
jais per mažai rūpinamasi. Ne
žiūrint tokių kalbų, Dukterys 
rūpinasi visais, kurie paga'bos 
reikalingi.

Lėšos gaunamos iš gegužinių- 
, surengiamų balių ir 

aukos iš geraširdžių žmonių.

Rengiant b-lii:s, nans suaukoja 
po 3 dol. maistui įpirkti. Už tai 
balius duoda geras 
Daiuo labai dau4, kai
malcnumų pasitaiko, bet 1)

paj mas. 
ais ir ne-

kad i var^ą patekusiam lietu
viui gali padėti ir padoriai pa
laidoti.

Po programos, Algio Modesto 
Neo Lithuanų orkestrui grojant, 
dalyviai galėjo pasišokti, pasi
linksminti ir padainuoti.

Daug sėkmės Lietuvos Duk
terims!

Stasys Juskėnzs

Kuriam galui reikalingi “kultū
rininkų” ryšiai?

STASYS ŠAKINIS
LIETUVISDAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

7 4612 S. Paulina St
(Town of Liko)

Skambinti YA 7-9107

M. Drunga 1983 m. spalio 14 
■d. Drauge Įrodinėja, kad LB yra 
demokratiška, kadangi visi turi 
balsavimo teisę. O VLIKas ne
demokratiškas, kadangi neturi 
rinkimų.

Labai' gaila, pagal balsavimo 
teises, tai rusų komunistų tai
syklės yia pačios demokratiš
kiausios, nes ten nori ar nenori, 
bet balsuoja visi 991-2%. Jei ne
balsuosi, tai būti apšauktas liau
dies priešu ir išvežtas į Sibirą, 
arba uždarytis į psichiatrinę li
goninę. Taip sąžiningai niekur 
nebalsuoja, kaip rusų komunis
tų valdžioje esantys gyventojai. 
Gal būt už tai, kad visi gyven
tojai yra kaliniai.

M. Drunga yra LB švietimo 
komisijos narys ir dirba litua
nistinėje mokykloje. Tik labai 
gaila, kad ta lituanistinė mokyk, 
la Chicagoje koja kojon žengia. 
su okupanto nustatyta tvarka 
okup. Lietuvoje. O tas prasi
dėjo su atspausdinimu lituanis
tinėms mokykloms “Nameliai 
mano brangūs”.

Nors lietuviai patriotai protes
tavo, bet frontininkų vadovauja
ma LB nenusileido ir toliau 
vykdo okupanto nustatyta tvar
ką ir okupantui stebėtinai ge
rai sekasi. Kadangi turi pakan
kamai savo agentų, kurie viską 
organizuoja ir tarnauja okupan
tui. Darbai kalba už save. “1983 
m. spalio 14 d. Naujienose Ghi- 
cagos Lietuviai Svečiuojasi Pas

BUTŲ NUOMAVIMAS 
t NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

I

ual trr ATI H>a iaUAL 1ST ATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMING 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKtJTM AIR 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 

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

mas ir filmo pademonstravimas, 
tai nebuvo priskaitomas prie 
kultūrinių ryšių palaikymo? O 
Šato suorganizuota daktarų eks
kursija iš New Yorko į pavergtą 

< Lietuvą ir pasidžiaugimas su 
okupanto tarnais, kad jau ledai 
pralaužti, o toliau eis viskas 
sklandžiau, tai nebuvo kultūri
nių ryšių užmezgimas. Tai ko 
verti tie visi žygiai į Washing- 
toną, jei bendradarbiaujama su 
Maskva. Antanas Marma

remonto išlaidų padengimo. 
(Prašome atsivežti kėdes). Pro
gramoje — vaišės, muzika, do
vanų laimėjimai. Važiuoti 41-j u 
keliu į pietus iki 133-čio kelio, 
tuomet sukti į kairę ir važiuoti 
iki Cline gatvės, čia sukti į kai
rę ir važiuoti apie y2 mylios iki 
G. G. namų. Norinčius vykti 
autobusu, prašome užsisakyti 
iki spalio 20 d. telef. 436-6294 
ar 598-5323. (pr.)

i
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
INCOME TAX

ELEKTROS ĮRENGIAU 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto Jei 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžiningi 
KLAUDIJUS PUMPUTI 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

i

Generolą Praną Petronį”, rašo- 
1 ma:

“Tėviškės’’ Draugijos Pirmi
ninkas pakvietė črkagiečius kul
tūrininkus ryšiams užmegzti. Į 
‘Tėviškės” draugiją buvo už
ėję šie “kultūrininkai“: A. T. 
Antanaitis, K. Jazbutis, V. K. 
Kelertienė, A Kezys, L. L. Nor
kūnas, V. Pauperas, J. Pivoriū
nas, N. O. Remeikytė, E. Saka- 
dolskienė, J. J. Šmulkštys, A. 
Tonkūnas. Visi šie Chicagos lie
tuviai buvo pakviesti atvykti į 
pavergtą Lietuvą”.

Ar ne puiku? Čia šmeižia 
ALTą, VLIKą, kad jie nieko ne
nuveikė ir okup. Lietuvos neiš
laisvino, o patys bėga pas oku
panto tarnus kultūrinius ry
šius užmegzti. Kokios kultūros 
jie ieško, banditų tvarkomoje
valdžioje? Jei rusai komunistai; ” '
yra tokie kultūringi, ir jums pa-! . ............................ .
tinka, tai kodėl jūs, susikrovę če- j TRUMPAI I 
madanus neisvykstate ten kultu- j - - -----
ringai gyventi ir džiaugtis su 
Andropovo laisve ir kultūra?

Argi frontininkai yra tokie ak-' 
Ii, kurti ir gal būt dar negir-, 
dėjo, apie Petkaus, Sadausko, 
kun. Alf. Svarinsko ir kitų ap
rašymus; kaip jie “džiaugiasi”, 
tą kultūrą. Ar tai nėra pasity-, 
čiojimas iš jų kovos už paverg-! 
tos Lietuvos laisvę? Į

Nors tie ryšiai jati seniai už- 
megzti ir tiltai pastatyti, tik kaž- sekmadienį, 12 vai. Cedar Lake, 
kodėl dar viešai neišdrįso pade-į Indianoje. Kviečiame visus da- 
monštruoti. Ar solistų iškvieti- lyvauti ir prisidėti-prie patalpų

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 4 d., 7 vai., 
vak., Lietuvio Sodybos salėje. 
Bus įdomūs pranešimai. Visi 
nariai privalo dalyvauti.

Valdyba

— Gerojo Ganytojo namai 
ruošia: gegūžinę spalio 30 d.,

lyvau'ti ir prisidėti-prie patalpų

— Automobilio nelaimėj sun
kiai sutrenktas menininkas 
Skupas-Cooper guli ligoninėje. — 
Iš Vokietijos skuba į Chicagą = 
dailininko sūnus. •

— Miko šileikio paroda, vy
kusi Čiurlionio galerijoje, esan-1 
čioje 4038 S; Archer Avė., bus 
uždaryta penktadienį, 5 vai. p.p.

GRENADOS DEMOKRA
TINIS JUDĖJIMAS

INSURANCE
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUC 
Tiktai $126 pusmečiui autor 
liability draudimas pensini 

Kreiptis: A. LAURAITI 
4651 S. Ashland Avė 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9

Nuomos
RENTING IN GENERAL

BRIGHTON PARKE
Išnuomojamas 2% kamb. butas su
augusiems, apšildomas, 1-ame aukšte 

927-7220 :

Dengiame ir taisome vi 
šię stogus. Už darbą i 
tuo jame ir esame apdi

ARVYDAS KIEL
6557 S. Tahnan Avė

Chicago, IL 60625
434-9655 ar 737-

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

CARACAS, Venezuela.— 1981 
metais užsienin išbėgusieji trem 
tiniai sudarė Grenados demo
kratinį judėjimą. Paskutiniais 
dviem metais užsienin išbėgu
sieji Grenados tremtiniai jun
gėsi prie demokratinio ju<lė- 
jimo. į

Grenados demokratinio judėi. 
jimo veikėjai pritaria JAV in-j 
tervencijąi į Grenadą ,ir pasiryš 

■žiriiui- -atstatyti deųiokratinęį 
'santyą.pką.,'‘Ųlemokęatinis jude->; 

■ jimaą. buvo jjtriėšmgas Maurice • 
Bishop įvestai' tvarkai, ir jąml. 

“ nėpaGko-“gen.”~vHitdson Austin; 
^bendradarbiavimas su Sovietu
Sąjunga, kurio bendradarbiavi
mo pasėkoje buvo nušautas M. 
Bishop ir tkėturi jo ministerial.:

WMIJI'IJI

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS j. i

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

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

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina S15.

Persiuntimas — SL
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman D e č k y s 

Tel. 585-6624

2646 W«st m 5*?9e
ToL Republic 7-1941

JTriaininic® Syrup 
. Triaminicin®Tablets 
_ ,or . ;, 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief
C1 that’s notning to 

sneeze at - ■
c I9S3 Do«y Laboratories. DMsk® c£ 
Saaaoz be. Lricoti, Nebmla 6850L

JOHNGIBAITIS <
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700 |s

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.
(i 95

Siuntiniai įLieti

p; NEDĄS, 4059Archer i 

Chicago, III. 60631 ToL YA

Ilgametis patyrimas — sąžiningas-darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
8727 S. Western Ave_ Chicago, BL 60643

Ttlef. 312 238-8787
• Nemokamu patarnariinaj užsakant lėktuvų, traukinių, laivų tadU 

ilų (cruise*), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezervadias; Parduoda 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuva Ir kitus taštus 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infei 
nacija v] sau Leiiomu rel>jdalr

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik :«Lm reserruod vieta.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, rtouomenė? veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gūmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 pel^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

•ualrūpiiiimą------------------------------- _____ fS.OO

Dr. A. J. Gusscn — DANTYS, jų priežiūri, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik - -_________

Dr, A. J. Gnssen — AUK'TA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persnuthuo UUaJdomx.

M.00 
53.00

F2.06 I

Autorius pavaizduoja lietuviu 
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.

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.

KILIS 
FLEAS,TICKS!

Notary Public
INCOME TAX SERVIC 

4259 S. Maplewood, TeL 25 
Taip pat daromi vertiniai, g 
iškvietimai, pildomi pilietyb 

tymai ir kitokie blanku

Homeowners insuran
Good service/Good prie 

F- Za polis. Agent 
320814 W. 95th SL

Everg. Park, III. (Z 
60642 - 424-8654

i

Advokatas
GINTARAS P. CEPĖN

Darbo valandos: Kasdien:
9 vaL ryto iki 6 vai raka 

Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 t

TeL 776-5162
T«49 West «3rd Stre<

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. pople 
šeštadieniais pagal susitarti

*606 S. Kadzie Ava. 
Chicago, IR. 60629
Tel: 778-8000

PIRKITK JAV TAUPYMO M

6 — Naujienos, Chicago, HL—Sat-Monday, October 29-31,


