
Over One Million Lithuanian 
In The United States

The first and Greatest 
Lithuanian Dady in America

I *

h

VOL. LXX

■

įf. '

u

NEi

I

Arafatas ragino kitus kovoti,

KINIJA KRITIKUOJA MASKVĄ
amo-

LENKAI NEPATENKINTI
REAGANO NUOLAIDOMIS

yra 
gali

Kiniečiai pareikalavo, kad Sovietų Sąjunga atsiimtų atomines raketas nuo 
viso Kinijos pasienio ir tranktųsi^š šiaurės Vietnamo bei Afganistano.
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VLIKO VALDYBOS NARIAI 
EUROPOJE

SOVIET UNION

Rugsėjo 19-26 d. VLIKo pir
mininkas dr. K. Bobelis ir val
dybos narys inž. L. Grinius lan
kėsi Anglijoje, V. Vokietijoje ir 
Liuksemburge. Pagrindinis šios 
kelionės tikslas buvo dalyvavi
mas XVI-me Pasaulio Anti- 
Komunislinės Lygos suvažiavi
me, -kuris vyko rugsėjo5 20 22 
dienomis Liuksemburge. Kelio
nė buvo taip pat išnaudota su
sitikimams su lietuviais Hiuten- 
felde, Miunchene ir Londone.

Liuksemburge vykusiame PA
KL suvažiavime lietuvius atsto
vavo dr. K. Bobelis ir inž. L. Gri
nius, o stebėtojo teisėmis (ne 
VLIKo lėšomis) dalyvavo ir p. i 
J. Bobelis; iš Londono.

PlAKL suvažiavime apie 4001 politique, Paris): 
dalyvių atstovavo 75 tautas ir 
9 tarptautines organizacijas: 
15 iš Afrikos, 21 ‘ iš Azijos ir 
Australijos, 21 iš Europos, 7 iš 
Lotynų Amerikos, 9 iš Artimų
jų Rytų ir 2 iš Šiaurės Ameri
kos. Suvažiavimą^ stebėjo 34 
laikraštininkai iš 14, valstybių.

Suvažiavimo atidarymas* Įvy
ko Europos Parlamento rūmuo
se. Jį sveikino Liuksemburgo 
vyriausyibęš/at|^^jįį^ Europos 
Parlamen tp^i^l^^g^H-indinę 
kalbą Į>ąsąkeĘur<ę^ ^Parla
mento .^arĄs, P. Vahd oven, 
iš ^igijos. Sekąą^ių <žyięjiĮ die
nų ’pos’ė3^ai<^^l^^^afęl-.^š- 
biAyje prąde^^ ’’1' ': 
ryęiais ir baigiu 
riėne.jyVįsų

Ypač dėmesio vertos buvo 
šios paskaitos: dr. Jacquelyn K. 
Davis (Institute for Foreign 
Policy Analysis, Cambridge, 
MA-: “JAV pasaulinė strategija 
ir Atlanto sąjunga”; Vladimir 
Bukovsky (Stanford University,' 
CA): “Vakariečių iliuzijos: pa- AFGHANISTAN 
cifistai prieš taiką”; H. Maj- 
rouh (Afghanistan Information1 
and Documentation Center, Pa-į 
ris): “Afganistano iššūkis ir 
laisvės kaina” (iliustruota pa-1 
veikslais iš Afganistano kovų); RAN 
Sir Walter Walker (britų dimi
sijos generolas): “Būsime vie
ningi, arba mus pakars pavie
niui"; Marie - France Garoud 
(Institut International de Geo- 

“Detenlė ar
apsigynimas (Elta)

VARŠUVA, Lenkija. — Vals
tybės departamentas trečiadie
nį pranešė, kad prez. Reaganas 
planuoja padaryti ‘ Lenkijai ke
lias nuolaidas. Tačiau penkta- 
dienų lenkų valdžios atstovai 
pareiškė, kad jie nepatenkinti 
prez ’’

: mis LIS.

partinei LenkĄaj

MONGOLIA

CHINA

Peking 3

NEPAL

New Delhi

INDIA
BURMA'

VALDŽIA PASTŪMĖ SAVO EKSPANSIJĄ 
2.(W0'MYLIŲ TOLYN; — TVIRTINA KINIJA

siivažiavįmp; Jijielu 
rehgėjai'—Ligūe iįįę-fnątignaiė 
d e lą Libėėte ir Eurp^ą^' Coun
cil for World Ęreedoipr^ (Euro
pos Taryba ^ąssfujii).Laisvei).

Suvažiavimo dar betvarkėje 
buvo PAKL vadovybės ir šešių 
pasaulio dalių organizacijų pra
nešimai, paskaitos ir dalyvių

be; -HĮosr ,is v;<^ąie^kcs'■’gaųji' 
stambią, pąrainąįį.^.d krašto 
gyy^tojžLgalėtų-iš^venti ar-, 
tėįančią , žiemąų/ Lenkai nori 
maisto, dr^'užių. • Įc lapavo. .'L _ 
tb;.lenkams .reikalingos pramo-1 
nes4 mašino^ir technologinės ži
nios. Kas Lenkijoj buvo, tai ko- 
munis jai- iše ikvo į o.

Lęs-ek Valensa ir vėl paKeitė 
savo nuomonę. Jis nevažiuos į; 
Norvegiją pasiimti jam paskir
tos Nobelio taikos premijos. Jis 
ten pasiųs savo žmoną Danutą. 
Jis nepasitiki Lenkijos kariš-

klausimai - diskusijos. Taip pat kiaus. Mano, kad jeigu leis jam I 
buvo sudarytos keturios rezoliu- išvaiiuotŲ tai vėliau neleis 
cijų komisijos. Oficiali suvažia- grįžtj 
vimo kalba buvo prancūzų, ta-_____________
čiau bent pusė paskaitininkų! _ Mokslininkai prieina įsiti- 
naudojo anglų kalbą. Sesijų me-1 kinimo, kad prieš 65 milijonus- 
tu visos kalbos buvo lygiagre-1 metų žemėn nukrito asteroidas, j 
čiai verčiamos į prancūzų, ang- kurio nuodai užteršė visą orą ir. 
lų, kiniečių ir ispanų kalbas, nunuodijo ne tik dinosaurus, bet t 
Suvažiavimo salė ir delegacijų, jr daugelį kitu gvvių. 
stalai buvo papuošti dalyvau- ' _______ *
jančių valstybių vėliavomis. — Penktadienį aukso uncija 
Lietuvos tautinės vėliavos buvo kainavo $371 
pagamintos Washington© ponių I 
Reginos Petrulienės ir Reginos; 
Liogienės.

— Mokslininkai prieina įsiti-

— Penktadienį aukso uncija

■ PEKINAS, —š Kinijos užsienio, 
reikalų ministeris laba aštriai 
ketvirtadienį kritikavo Sovietų 

ge Sąjungą dėl ekspansijos į Viet
namą. Jis nurodė, kad Sovietų 
Sąjunga plečia savo sienas į pie
tų ir sudaro pavojų visai pietų 
Azijai.

Sovietų karo jėgos įkėlė savo 
koją į Šiaurės Vietnamą. Šis 
Sovietų žingsnis leido rusams 
naudotis Can Ranh, Da Nango 
ir kitomis Šiaurės Vietnamo ba
zėmis. Turėdami teisę nuolat 
naudotis minėtomis bazėmis, 
rusai ten laiko savo laivus, gau
na reikalingų atsargų ir atveža 
savo karius. Rusai pasistūmė 
pirmyn ne tik Pacifike, bet ir 
Indijos vandenyne. Sovietų lai
vai gali plaukti tiesiai į Malaką, 
kur susijungia Indijos ir Paci- 

j fiko vandenynai.
Sovietų ekspasijos klausimas 

buvo keliamas paskutiniame 
Sovietų ir Kinijos pasitarime. ;

GREYHOUND TARNAU
TOJAI STREIKUOJA

di- 
bu- 
ke- 
net

Jasir Arafatas dingo iš Tripo
lio, kai įsitikino, kad Sirijos 
artilerija šaudo į palestinie
čius. žuvo 60 Arafato žmonių.

KALENDOReLIS
Lapkričio 5: Zacharijas, Elž

bieta, Nervažis, žibė, Augtu- 
mas, Judrė.

Lapkričio 6: Leonardas, Vy-, 
gaudė, Klotė, Bangputis, Vos-, 
gėlė, Ragelis.

Lapkričio 7: čirtautas, Kvie
tė, Arvaidas, Dūlė, Jurtenis, 
žanga, Nikandras.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 4:41.
' Oras laitas, debesuotai.

WISCONSIN GIRTUOKLIAMS 
BUS PAVOJINGIAU

MADISON, Wisconsin.— Pra
eitą ketvirtadienį gubernatorius 
Anthony Earl pasirašė įstaty
mą, kuris bandys suvaldyti gir
tuokliauti mėgstančius jaunuo
lius.

Dabar Wisconsin© jaunuoliai 
gali pradėti gerti alų ir degtinę 
nuo 18 metų, bet nuo ateinančių 
metų liepos 1 d. jie galės pradėti 
gerti liktai nuo 19 metų.
, Gubernatorius pasirašė įstaty
mą, bet jis pastebėjo, kad jsla- 
Ivmai mažai tereiškia, jei žmo
gus negali savęs susivaldyti. 
Gubernatorius mano, kad mo
kytojai ir tėvai privalo vaikus 
paveikti įtikinimais. O geriausia 
jaunuolius įtikinti pavyzdžiais. 
Jei tėvai negers, tai bus geras 
pavyzdys jaunuoliams.

BALTIMORE, Md. — Grey
hound bendrovės tarnautojai 
ketvirtadienio ryte paskelbė 
streiką. Jis atsiliepė visose 
desnėse autobusų linijose ir 
vo pastebėta, kad vietomis 
leivių skaičius padidėjo 
40 nuoš.

Streikas prasidėjo dėl Grey
hound vadovybės noro suma
žinti tarnautojams mokamas al
gas. Darbininkai patarė vadovy
bei imtis kitų priemonių biz
niui padidinti, kad būtų galima 
išvengti algų sumažinimo, bet 
vadovybė nekreipė į tai dėmesio 
ir pradėjo ruošti planus darbo 
valandoms mažinti ir atlygini
mui karpyti. Darbininkai pasi
tarė ir pradėjo streiką. Paruošę 
plakatus, jie pradėjo piketuoti 
prie Greyhoundo įstaigų.

Greyhound vadovybė taip pat 
nemiegojo. Ji paskelbė, kad bus 
priimami nauji darbininkai 
įvairiems darbams. Prie Grey
hound bendrovės susidarė il
giausios eilės- darbo neturinčių 
šoferių. Streikuojantiems darbi
ninkų eilės labai nepatiko.

— Prezidentas Reaganas ket
virtadienį Baltuose Rūmuose 
kalbėjosi su žurnalistais. Jis šai
pėsi iš rusų, -kai jie invaziją į 
Afganistaną palygino su inter
vencija Grenadon.

— Daugelis sociologų priėjo 
įsitikinimo, kad Jesse Jackson 
patrauks juodaodžius balsuoti 
už jį, nežiūrint kokie bus kili 
kandidatai.

— Chicagoj išdraskytas Mike 
T. Todd karstas. Ieškota 
mantinio žiedo.

dei-

TYRO PRIEMIESTYJE DINAMITAS 
IŠKĖLĖ ŽYDŲ KAREIVINES 

IZRAELIO AVIACIJA TUOJAU BoSlBARDAVO 
SIRIJOS IR ŠIJITŲ KARO CENTRUS

BEIRITAS, Libanas.— Pietų 
Libane, Tyro priemiestyje neži
nomas asmuo automobiliu pri
važiavo prie Izraelio dviejų 
aukštu mūriniu kareiviniu ir iš
kėlė į padanges dviejus didelius 
pastatus. Automobilyje buvęs 
žmogus žuvo sprogimo metu.

Tuo tarpu dar nežinia, kiek ] 
Izraelio karių žuvo, bet tiksliai 
nustatyta, kad žuvo Izraelio 
kariuomenės vadas, vadovaująs 
pietų Libane esantiems Izraelio 
kariams.

Kitas pranešimas sako, kad 
šiaurės Libane, visai prie Tri
polio kareivinių, penktadienio 
ryte prasidėjo 'kruvinos kovos 
tarp sirijiečių, libaniečių irJse- 
lių palestiniečių grupių. Buvo 
vartojamos kanuolčs ir kulko
svaidžiai.

Įdomu, kad šioje kovoje da
lyvavo pats Jasir Arafatas._3is 
priėjo išvados, kad tolimesni 
pasitarimai neturi jokios pras
mės. Jis net pasakė kalbą 
šalininkams, kad ginklas 
vienintelis dalykas, kuris
išspręsti dabartinius nesusipra-

Izraelio kariuomenė vadovy
bė įsakė tuojau apsupti visą ka
reivinių rajoną ir neprileidžia (timus. Penktadienio ryto susirė- 
nieko artyn prie kareivinių. Iz-į mimuose žuvo 60 žmonių.
raelio kariaj taip pat pastatė, Sirijos kariuomenės vadovy- 
sargybą į jurą \edančiame k e-1 atsivežė kanuoles prie Tri-
lyje. Niekas įvažiuoti į pojjo kareivinių. Sirijiečiai pa-

! reikalavo mesti ginklus ir pasi- 
t duoti. Arafato šalininkams su- 
j abejojus, sirijiečiai tuojau pa-

Tyrą, ar iš jo išvažiuoti.
•Pranešimai iš Tel Avivo sa 

ko, jog Izraelio kariuomenė? 
vądovv'bė yra Informuota apie leido-artilerijos šūvius^

Tyrtf kareivinėse.' Ka- ~
riuomenės štabas tuojau infor-

GUBERNATORIUS PASKIRS 
GRENADOS VALDŽIĄ

ST. GEORGES. — Dabartines.; 
Grenados administratorius £r- 
gubernatorius Paul Scoon reib 
giasi paskirti naują vyriausybę 
ateinančios savaitės pradžioje. ; i •;

Jis pasirinks tokius žmones, 
kurie iki šio melo nebuvo įsi
vėlę į politiką. Jis nenori, kad 
naujoje la'ikinoje vyrausybeje 
būtų Castro , arba gen. Hudson 
Austino draugų.

Naujai paskirtieji valdžios 
atstovai turės atstatyti norma
lią tvarką Grenadoje. Kada 
kraštas grįš į normalią būklę, 
tai tada bus renkamas parla
mentas. Jis nutars, ar keis da
bartinę salos konstituciją, ar ne. 
Gubernatorius mano, kad vie- 
nerių metų laikotarpyje bus 
pravesti demokratiniai 
m ai ir saloje gyvenimas 
normalias vėžes, be rusų 
biečių įsikišimo.

rinki- 
gl'rŠ į 
ar ku-

1 mavo aplinkinius dalinius, kad bet pats pirmųjų .kovos linijų 
! be atidėliojimo suteiktų pagal-; vengė. T virlinaina, kad pavaka

re jam vis dėlto pavyko ištrūk
ti iš .kareivinių ir pasprukti į 
Jordaniją. Jis tikisi ten gauti 
prieglaudą.

ŽURNALISTŲ NEĮLEIDO 
Į GRENADĄ

BRIDGETOWN, Barbados.— 
Amerikos kariuomenės vado

vybė leido žurnalistams pasiek
ti Barbados salą, esančią apie 
100 mylių atstumoje nuo Grena
dos, bet Grenadon laikraštinin
kų neįsileido.

Į Barbados žurnalistus vežė 
milžinišku “Hercules” lėktuvu. 
Žurnalistų -buvo didokas būrys. 
Daugelis manė, kad jiems suso
dinti bus reikalingas Boeing 
747, bet apsiėjo be jo.

Kada viskas aprimo, lai žur
nalistai buvo vėl susodinti 
“Hercules" ir vienai dienai nu 
vežti į Grenados sostinę — St 
Georges. Ten galėjo kalbėtis su 
žmonėmis, bet mažai ką patyrė, 
nes JAV kariai buvo išvykę į 
kaimelius kubiečių rankioti.

- bą sužeistiesiems ir išvalytų lau- j 
U"?ža. Pradžioje manvta. kad ka- 

rėivinėse- būta nedaug kareivių,: 
b$t paaiškėjo, kad žuvusių skai
čius gana didelis. Izraelio ka
riuomenės vadovybė pasiuntė 
malūnsparnius į Tyro kareivi 
nes. Gyventojai matė, kaip ma
lūnsparniai iš kareivinių srities 
vežė sužeistuosius į Izraelio li-

> goninės.

’ <l’ž valandos nuo sprogimo 
Tyro kareivinėse. Izraelio bom
bonešiai skrido į Bekos slėnį ir 
apšaudė Sirijos ir šijitų štabus, 
esančius pietų Libane. Bekos 
slėnio srityje izraelitams pavy
ko pakelti į padanges Sirijos ir 
šijitų karo centrus. Izraelio lėk
tuvai paleido didoką bombų 
kiekį. Apskaičiuojama, kad Iz 
raelio lakūnai padarė didelius i 
nuostolius Sirijos kariuomenės 
sandėliams ir kareivinėms.

j Išsprogdinimas Tyro kareivi
nių labai panašus į JAV marinų Į 
štabo išgriovi.mą Beirute. Kaip į 

; čia, taip ir ten naudotas dina
mitas. Darb;
ryžusieji šijilai.

RUSŲ NARLAIVIS IŠLINDO 
PAVIRŠIUN

WASHINGTON, DC. — Di
delis Sovietų narlaivis, varogass 
atomine energija, iškišo nosį iš 
vandens ties Be r m ūdos salos ir 
Šiaurės Karolinos. Yra pagrindo 
manyti, kad kažkas sugedo, nes 
jis nepajėgia toliau irtis.

Joks laivas prie jo nesrtėja, 
nes Sovietų kapitonas nieko 
prie jo neįleidžia. Manoma, kad 
Sovietai siunčia kitą narlaivį, 
kad suteiktų pirmajam reika
lingą pagalbą. Amerikos pa
kraščius saugojantieji lėktuvai 

Į padarė labai aiškias to nariai-
vio fotografijas.

—Prezidento Reagano parink
tas Donald Rumsfeld turi paty
rimu įvairiose valstybės įstai- 

atliko mirti pasi- gest, užtat jis tiks JAV atstovu 
; Artimuose Rytuose.

— Ketvirtadienį FBI agentai 
Bostone suėmė Rytų Vokietijos' 
fiziką Alfred Zehe, II metų. Jis | 
kaltinamas šnipinėjimu.

rninisleriui 
olatinio

Tengas Hsiaopmgas patari 
gerokai apibarti Soviet 

veržimosi į pietus.



JONAS KUTIUX

DIDYSIS REFORMATORIUS 
MARTYNAS LIUTERIS

VIS PAGALY C-
(Tęsinys) . \

(Tęsinys)

Noriu šia proga paminėti, kad 
didžiausias visų paminklų Vorm- 
se. i. kyrus katedrą, yra M. Liu
terio gaibei pastatytas pamink
las, kurį >udaro visas bronzinių 
stovyklų ansamblis, viduryje 
pats Liuteris su biblija, ranko- 
y. Jį supą garsieji teologai ir 

sft.l puruošę 'reformacijai 
kelią arba vėliau prisidėję prie 
jos pigMėjimo: Waldus, Wick- 
kfas, Savaaorola, Melanchtonas. 
heuciilinas ir kt. Paminklų pa
pėdėje įtaisyti bronziniai herbai 
tų miestu ir sričių, kurias už
liejo reformacijos banga (jų tar
pe Ryga ir Karaliaučius).

Vartburgo pilyje
Pakeliui iš Vormso į namus, 

vežimas su Liuterio netoli Eize- 
nacno buvo apsuptas ginkluotų 
vytų. Jie jį išsodino ir nugabe
no į Vartburgo pilį. Iš vienuo
lio Liuterį padarė “junkeriu 
Jurgiu”, aprengė riterio drabu-l 
žiais. Vokietijoje pasklido gan-Į 
dai, kad jis tapo savo priešų au-1 
ka. “O Dieve, jeigu Liuteris yra! 
miręs, kas mums bepaaiškmsį 
šventąjį raštą”, dejavo dailinin
kas Duereris. Bet iš pasirodžiu
sių Liuterio raštų visi greitai įsi
tikino, kad jis yra gyvas. Liute
ris pradėjo dvasinę Kovą plunks
nos pagalba, sėdėdamas prie sta
lo iki gilios nakties. Jis išver
tė į Vokiečių Jjalbą Naująjį 
Testamentą, Kuris pasirodė 1522 
m. 1534 m. išėjo iš spaudos pir
masis visos biblijos vertimas.

Reformatorius Vilteribery<■

Liūteiiui ėsailt Vartburgo pi-’ 
lyje, o draugai, ypač prof. F. 
Melanchtonas skieiaė jo idėjas 
toliau. Tuo metu du vyrai, ap
simetus “Dievo pranašais”, pra
dėjo neigti biblijos reikšmę^h' 
viską savaip aiškinti. Sužino
jęs apie tai Liuteris nutarė, kad 
jam atėjo laikas grįžti į Viten- 
bergą. Užėmė savo butą au
gustinų vienuolyne, pakeisda
mas riterio šarvus į vienuolio 
aprangą. Kasdien pamokslinin. 
kaudamas bažnyčioje, jis greitai 
sugrąžino tvarką ir ramybę. Svar 
biausia pamaldų dalis buvo pa
mokslas vokiečių kalba. Šventų
jų ir relikvijų garbinimas buvo 
panaikintas. Komunija buvo da- 
lijama dviejuose pavidaluose: su 
duona ir vynu. Vietoje giedo- 
jiįr.o lotynų kalba, bažnytinės 
grėsmės buvo giedamos vokiškai. 
Daug vienuolynų buvo pavers
tai į mokyklas, o vienuoliai pasi
darė evangelikų kunigais.

Be didžiojo ir mažojo kate

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX*tonight. •

Ex-La^ helps restore wur system’s own natural 
rhythntovernight Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning.
ChocoIated or pills. Ex-Lax isJgMgįfcj 
"The Overnight Wonder’’

Read label and follow 
directions.
C Ex-Laxjnc.. 1982 

kizmo. Liuteris parašė tris reikš
mingus veikalus — "Apie krikš. 
čionišką;ą laisvę”, “Apie popie
žiaus Babelio vergiją” ir “Krikš
čioniškai -vokiečių šviesuome 
nei”. Iš 36 Liuterio parašytų 
giesmių žynomiausia yra: "Tvir
čiausia apsaugos pilis yra mums 
Viešpats Dievas”. — Jono Vik- 
lefo r.ištai turėjo didelės M. Liu-! 
teriui įtakos

20 metų seimo.- galva

1524 m., praslinkus trejiems 
metams nuo popiežiaus prakei
kimo, vienuolis Martynas “siU 
-kausmu ir sunkia širdimi” pa
liko vienuolio rūbus. Po metui 
Įsitikinęs, kad šventame rašte 
nieko nėra pasakyta apie celi- 
oatą, susituokė su ankstyvesne 
vienuole Katarina von Bora, nu
stebindamas visą katalikišką pa
saulį. Išsiskirsčius kitiems vie
nuoliams, tame pačiame vienuo
lyne jis Įrengė savo namus, kaip I 
universiteto profesorius. Čia jis 
-usilaukė šešeto vaikų. Buvo ge. 
ras šeimos tėvas, labai mylėjo 
savo vaikus.

Taip laimingai su šeima pra
gyveno 20 metų. Jų namuose 
rado prieglaudą neturtingi gimi
naičiai, pagalbos reikalingi stu
dentai. Čia lankėsi mokslinin
kai, ištremti dvasininkai ir kt. 
veikėjai. Daug laiko skyrė mu
zikai ir giesmėms, kurias jis la
bai vertino ir mėgo.

Labai -sunkiai perkyveno savo 
mylimiausios 13 m. dukters Mag
dalenos staigią mirti. Savo drau
gams jis skųsdavosi; "Dvasioje' 
aš esu Unksmas,-bet* mano kūnas 

minčiau šventąją i. dangų”.

Po ketverių metų jis pasekė 
savo dukterį. Kelionės metusi 
Erslebeną, kur jis buvo nuvykęs 
sutaikinti Manfeldo grafų, per
šalo ir 1546 m^vasario mėn. 18 
xL mirė. Jo kūnas buvo perga
bentas į Vittenbergą ir palaido
tas Melanchtono pilies bažny
čioje.

M. Liuteris nesistengė suskal
dyti bažnyčios ar panaikinti vi
duramžių civilizacijos. Jis sa
ve laikė ištikimu atgaivintoju 
universalinės švarios bažnyčios, 
kuri daugiau būtu katalikiška, j 
kaip kad pats popiežius, 
augustinų vienuolis 
“Liuteris vis dar įtakoja 
likus ir parodo, kas jie 
Katalikų bažnyčia padarė 
didelę pažangą.

Prof. dr. Hans Krueger. R 
kataliku bažnyčios reformato

Vienas 
išsireiškė: 

kata- 
yra ".

Si
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POPIEŽIAUS TURTUS DALINA NETURTINGIEMS
Italijos menininko Bernardo Slrozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas-

RUSU PAVERGTOJE LIETUVOJE
"Šventas" Kauno vanduo

Dmitri Mišuk Kauno turga- 
vieteje pardavinėjo stiklinėmis 
vandenį, kuris jo sakymu buvo 
šventas ir gydė visas ligas. Už 
stiklinę t ėmė 3 rublius ir per 

“ f- s IHlCIUd murkdo į JVMJU

trumpą ląįką jis už 80,000 rublių - nekręipė dėmesio. Vieną naktį
nusip.rkd namus, kuriuose Įsi
taisė "polikliniką” n pasivadi
no profesoriumi, nors jo visas 
mokslas pasibaigė jam teturint 
ii metų.

Žmonės pradėjo pas jį važiuo
ti net iš Ukrainos, o stiklo van
dens kaina pakilo iki, 5 rublių. 
Jis liepdavo savo "pacijentams”

rius, vadinamas moderniu Liu
teriu, pareiškė: “Jeigu Roma 
būtų padariusi kompromisus dėl 
trijų dalykų, tai veikiausiai krik
ščionybė nebūtų suskilusi: 1) 
dėl tautinės kalbos (katalikų baž 
nyčiai reikėjo 450 m., kol buvo 
leista laikyti pamaldas tautinte 
kalba), 2) dėl kcmumjos varto
jimo dviejuose pavidaluose, kaip 
kad ir kunigams, ir 3) dėl celi
bato. Reikalaujant celibato, dau 
gelis katalikų kunigų pasitrau
kė iš parapijų, seminarijų stu
dentą’ atsisako bū.i Įšventinti

Vienuolis ir mokslininkas M. 
Liuteris uždegė minias, ir ši 
ekspliozija dar tęsiasi iki šių 
dienų. Jis įteikė šventą raštą 
paprastiems žmonėms, jiems su
prantama kasdienine kalba. Jis 
paskelbė betarpišką priėjimą prie 
Dievo be dvasininkų pagalbos. 
Protestantiškos krikščionybės 
medis, pasodintas Liuterio, išsi
sklaidė į daugelį šakų, kurios j 
šiuo metu jau apima 350 mili-( 
onų narių M. Liuterį šiais me- < 
n,:s minės visas k.ikščioniškas| 
ir nekrikščioniškas pasaulis.

pasisemti vandents iš kieme 
esančio šulinio, kurį jis pašnabž
domis “palaimindavo” ir liepda
vo išgerti po pusę stiklo prieš 
valgį. O—

Nors kaimynai skundėsi vie-’ 
tinėms įstaigoms, niekas j juos

mykla, kurios kilnojamosios te
levizijos stotys ‘‘Magnolija — 
30” gerai užsirekomendavo lai
ke 1980 m. Maskvos Olimpija- 
dos, dabar pagamino tobulesnį 
modelį “Magnolija — 83”, kurį 
numatoma išstatyti Ženevoje 
įvykstančioje tarptautinėje pa
rodoje “Telecom — 83”.

IGNALINOS ATOMINĖ 
JĖGAINĖkažkas užteršė Dmitri šulinį.

Tada jis liepė žmonėms atsineš-, 
ti savo vandenį.

Dmitri tėvas, tuo tarpu parda-. 
vinėjo vandenį Ukrainoje po 6 i 
rublius už stiklą, o kiti šeimos 
nariai keliavo po Sovietų Sąjun
gą' skleisdami garsą apie “ste
buklingą daktarą”, galintį išgy
dyti visas ligas.

Tėvas ir sūnus galų gale bu
vo nuteisti 6 metams kalėjimo, o 
jų turtas, susidedantis iš dviejų 
namu, šešių automobiliu ir virš 
100,000 rublių buvo sukonfiskuo- 
tas.

Žmonių negalėjimas nesunkiai 
gauti gerą medicininę pagalbą, 
leidžia visokiems šariatanams 
juos išnaudoti. O žmonių prie
tarams ribų nėra. Brežnevas taip 
pat naudojosi “patarnavimais” 
moters vardu Joną, kuri “gy
dė" rankų palietimu.
KAUNO TEATRO GASTROLĖS

Kauno dramos teatras dvi sa
vaites gastroliavo Maskvoje. Bu
vo pastatyta V. Krėvės “Šarū. 
nas”, J. Grušo pjesė “Gintarinė 
vila”. J. Vaitkus ir E. Ignata
vičiaus pjesė “Svajonių piligri
mas”. skiria M. K. Čiurlioniui ir 
kiti klasiški ir sovietiniai vei
kalai.

ŠACHMATU MEISTRAS
Tarptautinės šachmatų feuera- i 

cijos kongresas. įvykęs FFilipinų j 
sostinėje Maniloje tarptautiniu 
meistru patvirtino kaunietį A.| ty binis 
Butnorių.

“ANGLU VALSAS’’
Vilniaus kinuose vra rodomas!• • II naujas lietuvičkas vaidybinis f.l-i 

mas "Anglu valsas”, pastatytas] 
pagal anglų rašytojo D. Galswor- ■ 
thy pjesę “Joy”.

“MAGNOLIJA — 83’’

Šaulių televizi jos aparatų ga-'

Jau atliekami bandymai ir nu
matoma, kad Ignalinos atominės 
elektrinės 1.5 kilovatų galingu
mo reaktorius gruodėiomėnesj 
pradės gaminti elektrą.

NAUJAS PRODUKTAS

Lietuvos buities chemijos” ga
mybinio susivienijimo Jašiūnų 
cechas — pradės gaminti naują 
rankų valymo pastą. Jau yra at
vežti įrengimai ir perstatomas Į 
gamybinis pastatas.

PRIAUGO ŽUVŲ -

Šalčininkų žuvininkystės ūkis' 
šįmet į Wilniaus ir Šalčininkų 
rajono parduotuves, pristatys 150. 
i. šviežiu žuvu. l

JIEZNAS — MERKINĖ

Alytaus ir Varėnos kelininkai ■ 
užbaigė Jieznas - Merkinė kelio 
ruožą, kuris yra dalis pagrindi
nio kelio tarp Kauno ir Gardino. • 
Kelias yra pilnai asfaltuotas, su į 
gelžbetoniniais viadukais ir skir
tingo lygio sankryžomis. Statant ’ 
šį keilą buvo atlikti dideli že-, 
mės darbai, bet sakoma, kad gnu j 
žioji Dainavos gamta dėl to ne
nukentėjo. Kelių statyboje, Lie.' 
tu va užima vieną «š pirmųjų vie
tų visoje Sov. Sąjungoje.

IŠPILDĖ PPLANĄ
Birštono daržininkystės vals- 

ūki$ Lietkoopsąjungai 
pasižadėjo pristatyti 85 t. šiltna- į 
minių agurkų. Geram arui e.-ant, į 
agurkų užderėjo žymiai daugiau. į 
bet išpildžius planą ir priėmus! 
sutartus agurkus. Lietkoopsą
jungos Prienų kontora atsisa
kė daugiau priimti, palikdama 
ūkiui su likusiais agurkais susi- 
<loroti. Ūkis dėlto turėjo 300 ru
blių nuostoliu. E. L.

Taip jai tarus,
Pašokėjęs
Kiškis į jį kirto, 
Kad blukys tas 
Pasisuko
Ir ant šono virto.

O kiškelis
Paskum blukį
Krito ir prapuolė.
Nė nejuto
Kaip į skylę 
Lig pečių įpuolė.

Ėmė kojom i
Makaruoti
Į kiekvieną kertę 
Ir su rankom
Grabalioti ’
Ko nors nusitverti,

Spardės-daužės
Susigaužęs, — . j
Nieko nelaimėjo,
O blok y s tas
Apsisukęs
Jau ant jo riedėjo.

Gi anoji 1
Pasilenkus . .
Dar labiau jį stūmė, 
Kai kiškelis 
šaukė, rėkė, 
Keikės iš piktumo.

O ta lapė
Piktasnapė
Gelbėt nenorėjo:
Ji pašokus, r .į
Apsisukus
Vėl prie jo artėjo,

Užsikėlus
Virš galvos sau ;
Ilgakotį kirvį.
Jai pamatęs.
Jis suprato,
Kokią ruošia dirvą:

Juk užmiršti
Ar-pritrenkti * :
Bus ji sugalvojus,
Tai kiškelis }
Pasispyrė,
Kiek tik leido kojos

Ir iššoko,
Persigandęs
Iš skylės slaptosios,
Susidraskęs
Ir išblyškęs
Nuo kulnų lig nosies.

“Kam draskeis tu, 
Kaip patrakęs?
Aš ištraukus būčia,
Tik, nelaimę, 
Vis to kirvio
Neradau, kaip tyčia.

O be jojo
Nežinojau,
Ką galiu daryti,
•Jį suradus,
Pasiryžau
Ąslą išdraskyti”.
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Taip jai kalbant, 
Tam kiškeliui 
Nuotaika gerėjo, 
O laputė, 
Ne kvailutė, 
To ir tenorėjo, 

t
“Sėski, sėski, 
Atsipūski
Po tokios nelaimės.
Aš tau duosiu
Ko išgerti, 
Kad nejaustum baimės”.

I
Taip paguodus, - 
Ji įlindo
Kaip pelė į rūsį.
O kiškelis,
Prąlinksmėjęs, 
Pats sau atsiduso:

“Jei nujausčiau, 
Kad ji tyčia 
Ten mane įstūmė, 
Tai, palikęs 
Ją rūsyje, 
Dumčiau j pakrūmę.

Bet bijau aš 
Apsirikti 
Ją įtarinėdams. ;
Jei to vykaus \. 
Ji beturi, J '■ - . t- 
Tai' man būtų gėda.

Kas gi. žino, . -. ' 
ęaL ir myli, j. j 
J ei ji. taip globoja: 
Skuba-bėga U , .
Ir vaišinti .- . / -

galvoja”.

Oiapulė \ ,
- Per

KĮ^anr^ąsotį--‘ 
J am Sušuko U 4 ? ė <5^ J
,“IJy kiškuti,' •* ■> - ‘ ‘
Prašom pasiimti7’.

Ir>įpadąvus . .
Ąsuotėlį, .
Ji ir vėl prapuolė, 
O' kiškelis, 
tiavęš. alų, 
Pai^uį ją nepuolė.

Bet, paspjręs . :
Tąjį blukį ? 
Užvertė ant rūsio 
Ir, ant joje
'Atsisėdęs, ^ 1 i ; ■ £
Parsiraįtė ūsą

Ir, ąsotį 
Apkabinęs;
Užvertė pakaušį, 
Kad alutis J
Baįtaputis y
Bėgb net pro ausį. j

0 laputė
Juk žinojo, . '
Kaip išlįst iš rūsio:
Jai per olą / ' 
•ii nuslinko
Tuoj-į kitą pusę

WTTHTME DOG S 
aUPBW SCENTMR ABILOV ’

Jūsų protėviai gardžiavosi [vaslaplingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.



SOVIETINIAI “DŽINSAI” 1
Sovietų Sąjungų prikyhps 

min. pavaduotojas Sureh' feare- 
chknov pareiškė, kad kai kurių 
žmonių nuomone, ‘pats vardas 
“džinsai” tapo neigiamu žodžiu, 
simbolizuojančiu stoka skonio 
ir subrendimo”. j

Jei ją.nuomonė pavirstų spar
nais, tai ^krisdami pro V. D. N. 
CH. požeminio traukinio stotį 
jie matytų “Boroda”. “UčiteJ”t 
“Kilbosa” ir krius spalvingais 
vardais žinomus nelegalius “biz-‘ 
nierius”, pardavinėjančius *‘dž»n 
sus” po 200-250 rublių (ypątin- kuo Jaugiau pagaminta. D.arbi- 
gai gerai dabar eina velvetiniai).' j - - - ’ ’ ’ *
Jie taip pat galėtų ten apsirū
pinti Adidas bėgimo batukais 
na ir. užsienietiškais saulės aki- syvus' 'kaip ir patĮ mašina. Jei' 
Ida’s. Visos tos užsientinės pre- ^ai- sudarė sąlygas abuojam dar
kęs Maskvoje turi didelį parei
kalavimai ,

Jeigu min. pav. Saruchanov 
būtų labai naivus, tai gal jis pa-j 
klaustų, kodėl Šovietų pramo
nė negali paka nkamai pasigamin • 
ti geros kokybės velvetinių 
“džinsų”. Juk čia ne kažkokia 
sudėtinga technika, bet kelnės, 
kurias per amžius žmonės siuvo 
ir nešiojo.

Klausimas ir bent kiek į teisy
bę, prėtenduojąš atsakymas pri- 
vėda prie pagrindinės proble
mos ką daryti su sovietine pra
mone^ kad: ji’bent dalinai paten-1 
kintų vis blogiau aptarnaujamą' 
vi'cfaūs rinką?

Diskusijos, ieškančios atsaky- mybines išlaidas, kitoje visas pa-1 
mc į; ši opų klausimą vyksta nuo jarnas. Didžiaūsia problema žur. 
p.at’tų laikų, kai,.po Stalino,nur_ nalisto akimis buvo blogas anks- 
tieSu šiek tiek dėmesio buvo pra- Į tyvesnis ūkio vedimo pavyzdys, 
dėta skirti išvystymui vartotojų. Svarbiausias ūkia obalsis yra 
prekių-. .pramonės. Iki to laiko “Plano įvykdymas'mums yra j 
visos pastangos buvo dedamos ( įstatymas!”, kai tuo tarpu peri 
į sunkiąją pramonę.: Buvo gal- 
vapamą,; kad kada Sovietų Są- j planas nė kartą nebuvo išpildy- 
jūnga sugebės pagaminti tiek tas. Bet ūkis nesubankrutuoja 

ir darbininkai gauna net algų’ 
pakėlimus, nors nuostoliai, įpu
sėjus paskutiniajam penkių me
tų planui jau siekią 500,000 rub-

kad manija viską daryti dideliu ' 
mastu gal buvo tvarkoj, kada 
klastas buvo labai atsilikęs ir 
reikąo greitai pastatyti naują'- 
pramonę ir naujus miestus. “Na. ‘ 
šumas”ir “tikslumas”, kurie nie
kad nebuvo rusų tautos atribu
tai, tada buvo nesvarbūs ir ban- ( 
dymas juos įvesti dabar, • “eina 
pr;eš darbininkų plauką”.

Kada viskas buvo daroma di
deliu mastu į darbininką ir jo, 
atliekamo darbo kokybę nebuvo . 
ž’ūrima. Svarbu, kad tik būtu

ninkas buvo naudojamas kaip 
mašinos dalis ir. vadovybės nuo-j 
mone, jis turėjo būti tiek pat pa-

. bui, na tai kas — vienas darbi
ninkas blogai šiūpeliuodamas 
anglį daug nuostolių pridaryti | 
negali. Prie dabartiniu gamybos- 
metodų, vienas darbininkas blo-- padėtis yra tiek pat bloga ir pas 
gai naudodamas didelį męcha-*' juos. Laike Rytų Berlyne vy- 
nišką kasėją gali pridaryti daug! kusio Comecon posėdžio, Ticho- 
nuostolių. į nov įspėjo satelitinius partnerius

pie jų pristatomų prekių koky- 
{ bę ir atsilikimą jų pristatyme 
? Slovietų Sąjungai. Jis pagrąsi- 

nio, kad Sov. Sąjunga duos dau^ 
girtu naftos tik tiems satelitams, 
kurie pristatys-išbaigtas prekes. 
Jis pareikalavo, kad kokybė bū
tų pagerinta ir kad nebūtų pri
statomos jau pasenusių modelių 
prekės.

Grįžtant atgal x>rie “džinsų”, 
jų Scv. Sąjungoje dabar yra pa
gaminama 30 mil. porų per me
tus, bet tik 10 prec. prekybos 

j min. pav. Saruchanov teigimu 
! atitinka jauno pirkėjo reikala

vimus. Likę 90 proc. yra paga
minti iš minkšto “denim”, su 
plastikinėm vietoj metalinių sa
gom, blogai fasonuotos. įr dar 
blogiau pasiūtos. Rusų madų 
“dizaineris” Vijačeslav Zaicev, 
laikraštyje “Sovietsksja Rosija” 
klausia, koks yra tikslas pakelti 
gamybą blogos . kokybės “džin
sų”, kurių niekas ir taip nepe-r- 
ka.
•; Tad Saruchanov sitūlo,. kad 
reikia atsisakyti galvosenos, kad 
1‘džinsai” reiškia “blogą skonį” 
ir suprasti, kad jie jaunimui yra 
svarbūs. Kad jaunimui yra švar- 

Į bus ne tik dvasinis grožis, bet 
|r gražus atrodymas moderniuo
se rūbuose.
Į Tuo tarpu 15 metų 8,000 spe
cialių grupių tyrinėja’, vartotojų 
reikalavimus rūbų srityje, bet 
gerų “džinsų” pasiuvimo pas
laptis iš jų nagų dar vis sėk
mingai išsisuka. E. L.

Čikagos AkvariumasMikas Šileikis

DETROITO NAUJIENOS

PAS LONDONO GUDUS

I

Jaunas maskvietis žurnalistas į 
vaizdingai aprašė dabartinės sis
temos skatinimą darbininkams 
prisiminti žalingą galvoseną. Jis 
nuvyko Į kolektyvinį’ ūkį pieti
niame Sibire, kur yra bandoma 
darbininkams įdiegti gamybos 

• išlaidų jir pajamų supratimas, 
j duodant jiems vesti dvi sąskai-j 

tas: vienoje jie žymi visas ga-1

į sunkiąją pramonę. Buvo gal- paskutinius penkiasdešimt metų

jungaf s 
plieno, kiek JAV,, visos jos pro
blemos -išsispręs. Sovietų Są
junga dabar pagamina daugiau 
plieno ’kaip JAV, bet .’įiroblemų 
atsirado dar daugiau.

Svarstymai,. kaip;jas išspręsti 
turbūt eis “iki karvių pargini- 
mo iš ganyklų”, bet dauguma 
jose daly\raujančių yra vienin
gos, nuomonės vienoje srityje: deda nuo pradžių. Kitaip jie 
reikalinga pakeisti gamybinę! ]abai greit sugriūva. Skaičiuo- 
galvoserią: reikia sudaryti nau- jama, kad operatyvintis sugriū- 
ją gamybiųę gąlvoseną, kuri. va. Skaičiuojama, kad operaty- 
vestų, prie narūno ir rūpinimosi j’vinis-sovietinio tanko laikas yra 
variojo reikalais nestik, kelnid 500 ^valandų, kai tuo tarpų iš 
bet- it '^mikraškiędnų’’ (micro-j vakariečitį tąnlęų reikalaująnia 
chip) gamykloje. ' - i ir gaunama 10,000 vai.

Vienas iš vadovaujančių. Sov. Daug kalbama, kad Sov. Są. 
Sąjungos.- sociologistų, rašyda- jungos satelitų pramonė yra 
masj N&ikslu Akademijos; Sibiro daug geresnė ir našesnė. Jei ti- 
skyrtąuS ^urnale “Eko”, x.dėsto, kėsime min. pirm. Tichonov, tai

Panaši padėtis yra ir karinėje 
.gamyboje. Čekoslovakų armija, 
gavusi naujus sovietinius tan
kus,. juos tuoj pat išardo ir pra-

Pagerbsime Šv. Antano parapijos 
kleboną A. Baboną

Kun. Alfonsui Babonui šiais 
metais sukanka jo kunigystės 
dvidešimtmetis, o parapijoje kle
bonavimui, penkmetis, šią su
kaktį atžymėti ruošia klebono 

.giminės, o talkina Parapijos Ta
ryba.

Kun. A. Babonas studijavo Šv. 
Kazimiero kolegijoje — Romo
je ir ten baigė mokslus. - Pasto
racini darba dirba lietuvių tar
pe. Remia visuomenini kultūri
nį ir labdaros darbą. Kun. A. 
Babonas yra malonaus būdo ir 
gerai sugyvena su parapijiečiais, f 
Stropiai rūpinasi parapijos rei- i 
kalais, gerina patalpas. Salėje 
Įrengė sceną, kavai padavinėti 
bufetą,, įrengė rūsyje saviems 
reikalams virtuvę, išklojo lino- 
liaumu salės grindis, o mokyklos 
klasėje ištiesė kilimus. Stropiai 
rūpinasi šventovės reikalais. La
bai daug nusipelnė Šv. Antano 
parapijai.; Mes parapijiečiai tu
rime savo klebonui būti labai dė
kingi.

Visi parapijiečiai kviečiami 
pagerbime ir vaišės dalyvauti. 
Pagerbimas įvyks š. m. lapkri
čio mėn. 19 d. 3 vai. p. p. (šešta
dienį) parapijos salėje. Prašo
ma užsiregistruoti pas L. Šulcą, 
telef. 562-7745.

Gegicžinė po stogu jau praeityje

Šv. Antano parapijos geguži
nė po stogu spalio 30. d. pavyko 
labai gerai. Prasidėjo tuoj po 
pamaldų. Atsilankė daug para-

pi j iečių ir svečių net iš kitų pa
rapijų. Parapijos šeimininkės 
pagamino Įvairaus maisto: ce
pelinų, kugelio, koldūnų, balan
dėlių bei kitokių užkandžių. 
Prie maisto stovėjo ilga eilė. Bu
vo ir turtinga loterija. Gaivinan
čiais gėrimais rūpinosi S. Bart
kus ir Alb. Andriušaitis.

Šeimininkės, kurios gana daug 
padirbėjo, buvo: E. Baukienė, O. 
Valienė, S. Sirutienė, J. Janutai
tė, V. Šulcienė, U. Vitienė, P. 
Televyčienė, M. Kinčienė bei 
kitos pagelbininkės. Loterijos 
bilietus platino D; Žebraitienė 
ir D. Petrauskienė. M. Baukys, 
L. Šulcas, V. Valys, J. Mąrkus, 
A Bliudžius, J. Janulevičius at
liko įvairius darbus. Loteriją 
pravedė J. Kinčius. Reikia tikė
tis, kad parapijos kasą papildė.

TRUMPOS ŽINIOS

Albertas Misiūnas spalio 18 d. 
lankėsi Baltuose. Rūmuose, 'at
stovaudamas ALB Radijo klubą,' 
kaip etninių grupių radijo, pren 
gramos redaktorius.’ Ta proga 
pasimatė su prezidentu R; Rea
gan. Teko paspausti jam ran
ką ir dalyvauti bendrose vaišė
se.

Gudų draugija D. Britanijoje, 
kurios centias yra Londone, 
kasmet ruošia ciklą paskaitų iš 
Gudijos istorijos, etnografijos, 
gudų literatūros bei meno. Pa
prastai pa.-kaitas skaito Angli
jos universitetų profesoriai ir 
paskaitininkai, kurie domisi gu
dų kultūra. Bet š. m. spalio 15 į 
d. Londono gudų bibliotekoje 
buvo suruoštas, kitoks parengi
mas — seminaras žymiam gudų 
veikėjui Vaclovui Lastouski pri
siminti.

Prieš šimtą metų gimęs Vac- 
iou Lastouski žymią savo gy
venimo dalį praleido Vilniuje 
ir nepriklausomoje Lietuvoje, 
todėl jis buvo žinomas ir lie
tuviams. Jis buvo vedęs lietu
vaitę Mariją Ivanauskytę, kuri 
kartu su savo seserimi Sofija 
Pšibiliauskiene vėliau buvo ži
nomos liet, rašytojos, pasiraši- 
nėjusios Lazdynų Pelėdos sla
pyvardžiu.

Vaclou Lastouski buvo gi
męs 1883 m. spalio 20 d. Vil
niaus krašte, smulkių bajorų šei
moje. Jis buvo savamokslis, bet 
tiek išsilavinęs, kad per savo 
trumpą gyvenimą buvo pasireiš
kęs kaip žurnalistas, rašytojas, 
etnografas, istorikas ir politikas. 
Nuo 1909 m. jis dirbo Vilniuje 
“Naša Niva, reakcijoje; o nūO 
1912 iki 1913 metų redagavo tą 
laikraštį. Rašė jis ir lietuvių 
laikraščiams “Viltis” ir “Litvva”.

Parašė jis Gudijos istoriją 
“Korotkaja historyja Bielaiusi”, 
kurioje išaiškino, kad.Gudija tu
ri savo praitį, skirtingą nuo Ru
sijos. Parašė taip pat plačią’ gu
dų literatūros. istoriia. ■

Pirmojo pasaulinio- karo metu

jis dirbo gudų organizacijose 
Vilniuje ir 1916-17 m. redaka 
vo “Homan”, o 1918 m. “Kry- 
vičanin”, Vilniuje turėjo nuo
savą leidyklą. Kartu su kitais 
1918 m. vasario 18 d. Gudų ta- • 
ryboje paskelbė, kad Gudija nu- > 
traukia ankstyvesnius ryšius sil , 
Rusija. 1918 m. lapkričio 27 d.į. 
kartu su kitais 5 gudais gis įėjo;,. 
nariu į Lietuvos Tarybą. 1919? 
m. buvo gudų attache prie Lie
tuvos Pasiuntinybės Berlyne, r 
Vėliau jis buvo, išrinktas Gūdi- 
jos ministru pirmininku;. Grį- >. 
žo į Vilnių, bet čia jį suėmė lėn-Į • 
kai ir pasodino į kalėjimą.

Paleistas iš lenku kdlėjimo,- 
V. Lastouski atvyko į Kauną/j' 
kur iki 1923 m. vadovavo Gūdi-** 
jos ėgzilinei vyriausybei, glau- ‘z: 
džiai bendradarbiaudamas su 
Lietuvos valdžia. Vėliau Kaune 
jis leido gudų žurnalą “Kryvič”j 
kuris ėjo iki 1926 metų.

Atrodo, kad savo žento Pijaus 
Glovackio prikalbėtas, jis 1927 
metais išvyko Į Minską, kur ga-į 
vo darbą Sov. Baltarusijos moks- . 
lų akademijoje.. Deja, neilgam^ 
Jis buvo apkaltintas nacionaliz
mu ir 1936 metais žuvo koncen* 

: {racijos stovykloje.
Londone suruoštame seminare-. 

paskaitas apie V. Lastouski skai- . 
tė profesoriai, atvykę iš Vakarų., 
ir Rytų. Atvykęs iš New Yorko , 
prof A. Adamovič kalbėjo apie. 
V. Lastouski kaip “Gudijos at-, 
gimimo varpininką” — jo nuo- , 
pelnus gudų literatūrai. Iš Var-

. šuvos atvykęs dr. A. Barszczews- ;• 
ki kalbėjo japie V. Lastouski 
“Trumpąją Gudijos istoriją”. 
Antinas s^ečiis iš Lenkijos, Var-

(Nūkelta Į Šeštą puslapį) 
. /V T ■

> LITERATŪRA, lietuviu Bteratūros, meno ir mokA 
m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, VIn« 

Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus,’taip pat K. Matusevičiaus ir "T 
Meilaus straipsniai .bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo®, A. Rūkltelės Ir JL Varr

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo? Ir Irt 
tiuli iokltj pirmūnės* Juozės Vaičiūnienės atiminimai apie dairu 
švente* bei jųirioriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!?

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

Zumalistu veikla
L. ž. S-gos Detroito skyriaus 

valdyba spalio 15 d. turėjo posė
dį, kur nutarė suruošti kultūri
nę popietę su paskaita ir meni
ne dalimi. Laikas ir vieta bus 
paskelbta vėliau.

Skautai

GruodžioHtLdr^vakare bus vi
sos Detroifo skautijos šeimos ka
lėdinė sueiga, kūčios ir eglutė.

Arit, Sukauskds

yra • seniausia, didžiausia ir turtingiausia -lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti Jau per 97 metus.

5LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
. . > darbus dirba. <• .-. ’ ¥ U: t

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS VTTJ.tONTTS dolerių
• . .. apdraudų savo, nariams.-. A «-

SLA — apdraudžia pigiausiomis,kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia Hr/Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kurį ypač, naudinga jaunimui,' siekiančiam 
aukštojo mokslo ir Jų gyvenimo .pradžiat • ’

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už ' 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

- kuoptų, yra visose lietuviu kolonijose. ? 
Kreipkitės i savo f Rinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai jAceibes į-SLA‘įsirašyti./. ’

Galite krfeiptiš i^ tiesiai j SLA Centrą: '

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
4 > - - - f. r A ’

\ 307 W. 30th St, New York, N.Y,.I0001
. . ’ c Tel. (212) 563-2210 ‘ It,

:>SLA-

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
tu Fuo®o Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buitie* tita-

{Sornial parrfyta studija apie Rytprūsių*, remiantis Pakalni! h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs Hekritnam 
neturint Leidinys Hftstmotu nuotnrafomlų pabarėj# duodami

V n LAUMJSOMfi, rašytojo! Petronėlė! Printaftėi afl^ 
rabinai ir mlntya^ljfle Kmėnls b yfetal fteprft EJetuvoje ir pfr. 
matrial* bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik U. , »

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
tai tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr poe 
aŲą. Dabar būtu jj gąlima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise* 
Knyga jna dideMo formato, 205 puslapiu, kainuoja fA,

>. vai 
Kaina

oi

•r*x^:*:oi«o:-cc<«o:*xx<<x*xx*xx*x>:<<x*xx*xx*xxoxx«cx
,..-, SIUNTINIAI I LIETUVA 1 1

- Cosmos Parcels Express Corp.

2b01 W, 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737
-» - *. * f - * * - * •

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, I1L

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

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

liti LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

Būga paa geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lletuviij kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuotL

Paltu
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$12.00
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Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose;
metams __
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pi-rmadienim ir šven
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*,

Sovietų valcEia ant greitųjų sudarė Afganistano 
sportininkų grupę ir privertė ją pramaršuoti kartu su 
kitais marguojančiais sportininkais, bet afganistaniečiai 
protestavo prieš šitokias priemones olimpiadoje ir prieš 
savo krašto pavergimą.

Į Maskvos olimpiadą susirinko Įvairių valstybių spor
tininkai, bet Vakarų Europos valstybių dauguma pasi
priešino ir savo sportininkų Maskvon nepasiuntė. Vienur 
pačios vyriausybės neleido savo jaunimui vykti Į Maskvą 
o kitur patys sportininkai atsisakė ten vykti, kol rusa 
nepasitrauks iŠ Afganistano.

Patys komunistai nemokėjo tvarkyti Afganistano 
reikalų, Kabule jie apsupo prezidentūrą ir be teismo su
šaudė ne tiktai tuo metu buvusį prezidentą, bet nužudė ir 
jo žmoną bei jų mažametę dukrelę. Nužudytasis buvęs 
komunistas, bet jis nenorėjo, kad Įsibrovėliai III 
visus Afganistano reikalus. To užteko okupantui, kad jis 
likviduotų prezidentą ir visą jo Šeimą.

KGB agentai tuojau paskelbė, kad Afganistano pre
zidento pareigas pradėjo eiti viceprezidentas. Jis, esą, 
buvęs komunistas ir daug lankstesnis. Bet jiems ir vėl 
atsitiko nelaimė. Jie nežinojo, kur tas naujas prezidentas 
galėtų būti. Pačiame Afganistane jo nerado. Jie nenorėjo 

’tikėti, kad jis būtų perbėgęs pas afganistaniečius, pasi
ryžusius kovoti prieš Įsibrovusius Sovietų karius. Galų 
gale jie išsiaiškino, kad viceprezidentas buvo išvežtas pa- 
eion Rusijon. Praėjo dešimt dienų, kol buvo surastas vice
prezidentas, tinkamai paruoštas naujoms pareigoms, ap
rengtas ir karo lėktuvu nugabentas Į Kabulą. Šiandien 
jis yra Afganistano prezidentas, komunistų partijos gen. 

. sekretorius ir ištikimiausias Maskvos bendradarbis.. Bet 
pačiame Kabule jis bijo žingsnį žengti be KGB agentų 

.apsaugos.
Sovietų valdžia naudojo visą savo galią, kad būtų pri

pažinta rusų primesta Afganistano vyriausybė, bet iki 
šios dienos nė viena laisvojo pasaulio vyriausybių- nepri
pažino to rięeprezidtento vyriausybės.’ Pakistano diktą- 
toriūs, -'šunfibdegiaudamas galingesniems kaimynams, i y \ i ' ’ - ’• ' J} *- - -■ * - r "

’ bū vbr besiruošiąs pripažinti, dabartinio prezidento vyriau- 
.sybę, bet Zia JuHiukar tos vyriausybės nepripažino; Jos 
nepripažino net ir Chomeini, kuris glaudžiai bendradar
biauja- su Sovietų Sąjunga. Sovietų- valdžia naudojo visas 
priemones priversti kaimynus Afganistano vyriausybei 

'pripažinti, bet iki šio meto nepajėgė to padaryti.
Sovietų kariuomenės vadai manė,- kad jie pajėgs pa- 

• vergti neturtingus afganistaniečius,- bet jie nepajėgia to 
padaryti. Jie varo gyventojus iš savo' namų' ir Savo žemės,

Maskva samdo trumparegius 
propagandistus

Sovietų valdžios samdomi propagandistai, norėdami 
galimai giliau įgelti Amerikai, nieko kito geresnio nesu
galvojo, kaip palyginti JAV intervenciją Grenadbn su So
vietų Sąjungos invazija į Afganistaną.

Sovietų užsienio reikalų ministeris Grornyka, Sovietų 
užsieynje sėdintieji anjbasadoriai,- užsienio reikalų mi- 
nist^rij oš tarnauto jai, 'aųkštęsni yal^įps ^tptpvai ir ka
riuomenės vadai labai-gerai žino,; jkad niėkas;taip skau
džiai nepakenkė Sorietų-Sąjungai užsienyje, kaip Sovietų; 
karo jėgų įsiveržimas.į Afganistaną. ... -

Prezidentas Jimmy Carter, patyręs apie Sovietų ka
ro jėgų įsiveržimą į Afganistaną, tuojau atsisakė siųsti' 
Amerikos sportininkus į Maskvos olimpiadą. Rusai laukė 
Amerikos sportininkų-Maskvoje, tuo tarpu amerikiečių 
olimpiadoje nebuvo. Sovietų valdžia norėjo paslėpti šį 
faktą nuo suvažiavusių sportininkų,- bet nepajėgė. Iš Ame
rikos visi laukė didelio sportininkų' būrio, bet amerikie- [tūkstančiais kiša į kalėjimus, milijonais varo į užrienį, 
čių niekur nesimatė. Rusai butų norėję užčiaupti burnas- 
klausėjams, bet nepajėgė. Račius rusus jie galėjo nutil
dyti, bet suvažiavusiems to negalėjo padaryti.

Amerikos radijas, pačių komunistų slaptai klauso
mas, pranešė, kad Sovietų karo jėgos įsiveržė į Afganis
taną. Pats Leninas įsakė Į Sibirą ir šiaurės Aziją žygiuo
jantiems Sovietų kariuomenės vadams neįžengti į Afga
nistaną, tuo tarpu Brežnevo Vadovaujami kariuomenės 
vadai nepajėgė apsieiti be Afganistano invazijos. Be to, 
prez. Carteris paskelbė visą eilę kitų ekonominių priemo
nių prieš Sovietų Sąjungą. Jų tarpe buvo nutarimas ne
parduoti Maskvai javų, kol nebus- atšauktos Sovietų karo

ALEKSANDRA NAVICKAI rE-E^> Veranda (aliejus)

J. KLAUSEIK1S

L’stachienei,

jėgos iš Afganistano. Rrez. Carteris dar toliau nuėjo. Jis 
pranešė, kad JAV padės afganistaniečiams atgauti savo 
nepriklausomybę, jeigu Sovietų ginkluotos pajėgos neiš
važiuos ir neleis patiems afganistaniečiams tvarkyti 
savo reikalų.

TRĖMIMAI HITLERIO IR STALINO LAIKAIS
: , ?, (Tęsinys) .'j' Atrasta Dariaus ir Girėno -
’ • \t- • (i -- ri- r i žuvimo vieta -44*Visi tuomet žinojo, kad tra- • • / »- ;,

gėdiją įvyko Vokietijoje, Sol- ‘‘Vyriausias; Broniaus, sūnus, 
diįio jūiiške. Retai kas žinojo, Jonas gavo darbą iMyslibožo, 
kad.tuometinis Soldinas tai neįmesto valdyboje. Vertė senus 
kas kita, kaip — . dabartinis, popierius ii* juose aptiko,.; kad

’ nuostabiai gražus riiiestelis —Mysliborz Vokiškai fbdVo. Vadi- 
. Myslhbųrz. šito nežinojo irPa-namas Sofdin — Vadinasi Sol- 
. ransevičiai.” dinas. Nutarė surasti lakūnų

paminklą. Klaueinėjo įmonių, 
bet tie, ne taip seniai atsikėlę, 
nieko nežinojo. Net negirdėjo

■ apie lakūnus. Tik. vienas senas 
šio krašto gyventojas Baranovs- 
kis pasakė esųs girdėjęs apie 
toki paminklą. Jis nurodė, ku
riuo įpientu eiti.

Atvažiavus* į svečius Julijai 
i Stoskeliūnaitei
I dviese išsiruošė ieškoti. Surado.
I Apnaikintas, daug žalvarinių 
raidžių nuplėšta, vartelių ne
bėra. Bet visgi užrašas ant gra- 

; nito išskaitomas. Vartelius atra- 
i do pas ūkininką, kuris buvo pa- 
į širuošęs juos vežti atiduoti lau- 
; žui. Aišku, sunku būtų žmogelį 
' kaltinti. Is kur jam žinoti, kad 

J šis pammklas skirias lietuvių 
į i tautos didvyriškiems sūnums.

Po to paminklą pradėjo lan- 
i kyli ne irk .ai visa Paransevičių 
1 šeima, oe< ir kiti apylinkėse ap-
■ sigy/enę lietuviai. Nenuostabu, 
kad atkeltoms čia lietuviškoms 
šeimoms šis paminklas tapo lyg 
ir relikvija, lyg ir nematoma 
gija, jungianti jas su toli palik-

i tais tautiečiais.”
Taisomos asmenybės 

kulto klaidos
Po Stalino mirties, ir liaudies 

j Lenkijoje gyvenimas kiek pasi
keitė, pavergti žmonės lengviau 
atsiduso. Pasikeitė lietuvių gy
venimas, kaip kad į> Petruškevi
čius aprašo.
,, j*‘‘Te. štai 1956 m. padėtis pasi
keitė, i-r tai geron pusėn. Netei
sėtumas ir patvaldystė pašali
nami, virš šalies išąnšla giedras 

; rytą?- f-j^rodiūi Paransevičiui, 
: k'g^)"ir kitiems, grąžinama tei
sė apsigyventi savuose ūkiuose, 
gūžinami ūkiai, grąžinamos

jiems suvaldyti vartoja, kulkosvaidžius ir nuodingas du
jas, bet iki šios dienos nepajėgia pavergti afganistaniečių.

Amerikos, Jamaikos, Haičio ir Dominikos ginkluotos 
pajėgos Įžengė i Grenados salą spalio 25 dieną, o už de- 
;Šfmt dienų kovos jau buvo baigtos. Afganistaniečiai 
priešinosi ir tebesipriesina Sovietų karo jėgoms, o Gre

nados-gyventojai ir kariai sveikina-intervenciją pada- 
; nusius karius. „ .

Kuba buvo pasirašiusi draugiškumo sutartį su Gre
nados vyriausybe, o Kubos kariai, atvykę aerodromo; sta
tybos darbams, ruošė perversmą prieš Grenados vyriauu 
sybę. Kuba atsivežė Į salą 30 Sovietų agentų, kurie Įsakė

traukti visus ryšius su Kuba ir Sovietų Sąjunga, o Ku- . 
: bos diplomatams išsikraustyti iš Grenados. Tą patr Įsakė : 

-rir'Libijos diplomatams. ....................... ? . ■
Keliose Grenados vietose rasti Kubos paini ošti slapti • 

ginklų sandėliai. Rastas didelis Sovietų ginklų, sandelis 
,ir Caricu saloje, esančioje 50 mylių atstumoje Grenados : 
’šiaurėje.- . -y? ..... :

Amerikos marinai jau pradėjo ruoštis namo. Dalis • 
.jų skris tiesiai į Beirutą, o kita dalis grįši Lejeurie sto
vyklą, JAV-bėse. Kaip galima, lyginti Amerikos ir kitų 

■ Karibų jūros valstybių intervenciją Grenados saloje su . 
■rusų invazija i Afganistaną? Grenados gyventojai sver- •' 
■kino amerikiečius ir padėjo jiems surasti Kubos karių ■ 
stovyklas bei’ginklų sandėlius, o afganistaniečiai atkak-

vėl Pakūbuose. Dar kai ku
rie 4ieti^iiai intrigantai mėgina 
trukdvn, bet veltui. Paransevi
čių #ffis gan greit vėl pradeda 
kleš‘ė{j, modermriamąs. Broniui 
rūpi vaikrtš išr-Oksiihfi, į "5a- 

išleisti.
Prasidėjo lįyg ir ramus gyve

nimas. Neilgam.. Amžina kla
joklė, Vargas, rūpesčiai pakirto 
'sveikatą. Progresuoja plaučių 
• liga-. Kovoja su ja, stengiasi dar- 
, bti. nuvyti Skaudžias mintis. Dar 
’.padeda sūriui pabaigti Punske 
statomą. namą, dar jame pagy- 

5 vena, nors kaskart jis retesnis 
SVėčfas namuose, o dažnesnis li
goninėje. Mirė, kai jam suėjo 75 
prasmingai nugyventi metai.”

Vargų, kuriuos sudarė lietu
viams vietinėj besikeičiančios 
vakfiios, “Aušroj” aprašyta ir 
daugiau.

. Grenados kariuomenės vadui sušaudyti Grenados prem- liai veda kovą prieš Sovietų karių invaziją.
jerą ir keturis ministerius. Tai buvo svetimų valstybių Sovietų valdžiai būtų buvę daug geriau, jeigu ji ame-

. įsikišimas į Grenados reikalus. ; rikiečių intervenciją Grenadoje būtų visai negretinūsi
Grenados gubernatorius, susipažinęs su Kubos ka- Sovietų karo jėgų invazijai į Afganistaną. Tai du nepa

inų, Sovietų agentų darbais Grenadoje, įsakė tuojau nu- lyginami dalykai. Kielcvienas turi kitus tikslus.

Yra ir dar “Aušroj” nepami
nėtų skriaudų, būtent: iš Ame
rikos siunčiami Suvalkų ar 
Punsko srities lietuviam*? siun
tiniai dažnai Liaudies Lenkijos 
paštininkų' apvagi?mi.

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Tikrai? Ir aš taip manau’, jis mane įsi
mylėjęs. aš žinau. Bet tū nesijuok, jis labai mie
las berniukas, nors jo tėvai neturtingi, jis blogai 
apsivilkęs, nepavalgęs,- liesas.- Bėt jo širtfis tikrai 
karšta. Kai jis pažvelgia į akis, taip- it įsidiegia 
kiaurai. Maryte, žinai, kaip gėfa jaustis myli
mai. Ar tavęs niekas nemyli?

— Niekas, — sakau.
— Tu užsidariusi čia pas mus, niekas tavęs 

nemato. Bet tu. Maryte, esi labai graži, tave kiek
vienas gali įsimylėti. Matysi*, kai Stečysis Kauno 
parvažiuos, jis tavęs iš savo akių nepaleis. Žina-tr, 
mergaitės jį labai traukia, ne visos, aišku. Jis 
man sakė, kad jis nenori būti kunigu, bet. žinai, 
tėvai įkalba, verčia, it tiek. Sakot būsi visų ger
biamas, didelę garbę mūsų Šemčaf ir rfrtfeų na
mams padarysi. Būk kunigu, būsi laimingas. 
O kokia čia laimė būti pasaufiečitr?' Vargai, rū
pesčiai, žmona, vaikai. Mečys neturi drąsos pasi
priešinti tėvams, todėl ir eina, lyjg arklys, vežimą 
tempdamas. Bet jis sako vistiek kunigu nebū
siąs, dar kiek pabūsiąs seminarijoj, daugiau drą- 
. os įgysiąs ir tuomet atsisakysiąs. Jis tik laiką 
vaišina, ir daugiau njeko.

— Kbdėl tu. Jadzyte, su tėvais apie tai nepa- 
sikalbi? Jie gal n alio, kad Mečys nori tapti 

nigu. ■ • ”
H'ririaii k Ibėti. bet mama nė klausyti ne

nori. Sako, aš prasimananti. Mečys esąs labai pa
maldūs, jis būsiąs geriausias kunigas. Taip sako 
mama, bet aš nenoriu, kad jis būtų kunigu. Tie 

jvyrai,- kurie į kunigus išeina, keistuoliais pasi
daro,. lyg perkūno perskelti beržai. Viena savo 
puse-jie siekia kažkur į išsvajotas dvasines aukš
tumai, O' kitoji pusė niekaip negali atsiplėšti nuo 

■žemės.- -Jų akyse matosi, kaip jų viduje verda ir 
dega, tfiė taiko savo jausmus užrakinę, kaip koks 
šykštuolis auksą. Jų draugystėje jaučiasi rudens 
■dargana, nevilties debesys slepia jiems tikro 
džiaugsmo saulutę. Mes, mergaitės; labai puikiai 
tai pastebime. Mečys dar nėra kutigas, kad tik 

i seminarijoje, bet jau labai pasikeitęs. Vaikščioja 
.sutaną apsivilkęs, sėdi suole už grotelių, lyg baslį 
prarijęs, perkreipia galvą, lyg duonos kąsnio ne
turėtų. Ir namie paniuręs, susirūpinęs, nei jis kuo 
nors pasidžiaugs, nei pajuokaus. Aš nenoriu, kad 
mano brrrfis būtų kunigu. Būtinai reikia jį gelbėti. 
Aš žinau, kad tu jam labai patiksi. 0, kad jis tave 
įsimylėtų! Nutrauktų tuomet tuos pančius, ku
riuos jam tėvai nuvijo. Aš daug skaičiau kny
gose, kad vyrai įgauna dau gdrąsos ir didžiausias 
kliūtis nugali, kai jie įsimyli. Maryte, būk tu jam 
gera. Matysi, jis gražus berniukas, tik toji ilga 
sutana jį kažin kokiu skudurininku padaro.

Aš, klausiausi Jadvygos čiauškėjimo ir ruo
šiausi virtuvėje. Ji buvo tokia nuoširdi ir gera, 
net indus plauti padėjo. Aš toumet buvau jauna 
ir karšta mergaitė. Tokia kalba negalėjo manęs 
neveikti, ypač, kad tokia puiki mergaitė, Jadvyga, 

gyrė mano grožį labai nuoširdžiai ir prašė mylėti 
savo brolį. Man tuomet pasirodė, kad as iš tikro 
esu labai graži ir kad Mečys yra ne tik pagalbos 
reikalingas, bet ir puikus vaikinas. Pasąmonėje 
atsirado stiprus noras jam patikti. Bet juk aš ne
mokyta, prisiminiau, o jis išsimokslinęs, šviesuo- 
-lis, gražus ir turtingų tėvų sūnus. Aš jam ne
galėsiu patikti. O jei jis mane pamiltų, tai būtų 

: kokia nous tragediją. Tėvai būtų be galo tam 
priešingL Jei mes apsrvestumėme, tai mūsų lai
mė greitai išgaruotų todėl, kad aš jokiu atžvilgiu 
ftebūčiau jam fygi. Aš visuomete tai jausčiau, 
jaustų ir jis,, ir tarp mūsų atsirastų psichologinė 
siena, lyg geležinė Rytų Europos uždanga.

Po to pasikalbėjimo aš ilgai galvojau. Lie
tuva, tapusi* nepriklausoma, didefia greičiu švie
čiasi. Daugybė jaunimo eita j mokyklas, pradžios 
'mūfcykla greitai bus visiėtfis privaloma. Aš esu 
dar visai jauna, ar negalėčiau ir aš mokytis? 
J mokyklą niekuomet nėjau, bet skaityti gerai su- 
gebejau. tik su knygomis tekdavo susidurti, 
skaitydavau, kiek tik galėdama. Jei aš nesimoky
siu, nfektrr negalėsiu pritikti ir paliksiu visą gy- 
vetffrrią ūkininkanri tarnauti. Sakoą kad aš esu 
graži, gaį ir tarp, bet kaš- S to gražtrmo. jei jokio 
mokslo neturėsiu. Pamokyti vytai nekreips į ma
ne dėmesio, jie gėdysi manęs. Reikia mokytis, 
būtinai reikia mokytis. Bet kaip?

—- Jadzyte, — kartą sakau jai, — kokia tu 
laiminga, kad gali mokytis. Tau visas gyvenimas 
bus prieinamas.

— Mokslas yra labai sunkus, Maryte, reikia 
daug galvoti ir tai dar negali suprasti. Kiek aš 
nesimokau, ir vis negerai. Žiūrėk, ir antriems 
metams palikusi.

— Žinau, Jadzyte, kad labai sunku. Aš kar
tais pasižiūriu į tavo knygas, paskaitau, bet nieko 
nesuprantu. Mano galva labai menka. -O vistik la
bai- norėčiau mokytis: dailiau rašyčiau, daugiau 
sužinočiau.

— Juk tu moki skaityti?
— Moku. •
— O rašyti irgi moki?
— Parašau, nors ir nedailiai, ne taip, kaip tu.
— Aritmetikos ar mokeisi?
— Net nežnauy kas tai būtų.
— Taip vadinasi skaičiavimo mokslas. Pra

džioj mokosi aritmetikos, pashm algebros, geo- 
metrijbs. Tai vfe moksfed.'

— Nė tokių pavadinimų negirdėjau.
— Ir aš nebuvau girdėjusi, ko! nesimokiau, 

žinai ką, Maryte, mokykis.

— Jadzyte, ar tu man padėsi?
— Žinoma, padėsiu, kad tik tu mokytumas. 

Aš tau ir knygas duosiu. Visas dar tebeturiu nuo 
I>at mokyklos pradžios.

Ji tuojau padavė man gramatiką. i'
(Rrm dangfitnj iįįSfir
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
WaajkiuxB, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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ka’ reikalauja didesnių religi- 
nių teisių ir politinės autono
mijos.

i.N . ...W.r..,. .

—Castro atsiuntė daugiau ku- 
oieėių j Angolą, kad galėtų nau
doti Sovietų tankus prieš Ango
los gyventojus, norinčius sava
rankiškai tvarkyti savo reikalus.

■

DK. PAUL V. DARGIS 
..orTOJAI IK CHIRURGAS 

W«^tch«cter Cemnxjnity idinik$s 
Medicims direktorius 

1WI S, Manheim Rd*, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—G darbo <Senqmii

SUSIRINKIMŲ

Tri: 562-2727 arba. 562-272$

Srtvica 455-4504, P*<* 04454

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS,

3PKCIALYB1: AKIŲ LIGOS
W07 Wert 10M Strort

Chicagcs Lietuviu Našliy, Nasliukiu 
ir Pavieniu klubo nariy susirinkimas 
įvyks lapkričio 11 d, penktadieni, Vy
čių salėje, 47th ir Campbell St. Pra
džia 6 vai. vak.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
E. McNamee

DRe FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA UETUVISKAI
Ml* W. 71rt St Trt. 737-5141

ir “contact lacief”,

iM LEONAS SEIB UTIS
' INKSTŲ, PŪSL1S tt 
PROSTATOS CHIRURGU*

SENAS RADINYS
Šiaurinėje Kenij’oje, prie Tur- 

kanos ežero, austrų mokslinin
kas rado suakmenėjusią kau- 
kuolę, kuri, pagal kitus radinius 
toje pačioje vietoje, manoma 
yra tarp 150,000 ir 300,000 me
tų senumo.

Kenijos valstybinio muziejaus 
direktorius Phillip Leaky teigia, 
kad šis radinys rodo, kad Tur- 
kanos žmogus jau vaikščiojo 
stačias, galėjo kalbėti ir mokėjo 
susikurti ugnį, bet dar buvo 
klajoklis. Jis sudaro jungti tarp 
anksčiausiojo dviem kojom pra
dėjusio vaikščioti žmogaus pra
dininko ir žmogaus, kaip jis yra 
šiandien. E. L.

ŽUVO SOVIETŲ GENEROLAS 
7

Laike prieš tris savaites pra-
— Sibiro dujotiekis yra didelė» sidėjusios prieš musulmonų 

gamtinė nelaimė, — sako buvęs! partizanus ofenzyvos, žuvo Af- 
Sovietų žurnalistas Zev Volfson, 
kuris dabar gyvena Izraelyje. 
Savo laiku Volfson buvo įgalio
tas parašyti “optimistišką” 
respondento apžvalgą apie 
jotiekį Sovietų televizijai, 
tai, ką jis ten atrado, taip 
gąsdino valdininkiją, kad 
apie 10-15 proc. to, ką jis para
šė, buvo galimą panaudoti.

Jis rado, kad tarp dviejų ir 
keturių milijonų tonų alyvos 
buvo prarasta tundroje, užter-

SIBIRO DUJŲ IR NAF
TOS VAMZDIS

du- 
bet 
nu
tik

1
UtefMaK 776-28M,

Prostatos, inkrtų ir ilapmnfl

_ SL Petersburg, Fl*. 33/jLf 
l Tel. (8132 121-420f

PKRKRAUSTYMA1

•
Lrtdiaui — Pilu* irlriiMh 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteiea.
R. 4ERRNAS. Tri 925-K4E

A**r«usta« perkravstyoMt 
Ji ivurię lilt w y.

ANTANAS VILIMAS
Tri 376-11*2 arfa 37M9M

tADUO KIMO* VALANDOS

r WOPA - 149* AM _ 
truulivolamo, g tfvtfifM

T»Mj 77LJ54J

'157 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60*29

‘TJetuvofi Aidai”
<AZ* 8RAZDHOHYT* 

Program* vodtja

tmo j>tnn»di«nJta tfct pan*- 
udieoin 8:30 v*L vakaro. 

VUot laidoa ii WCEV rtatiac

St. Petenborg. Fla, 12:30 vol. p.p 
H WHS atMiea. Hl* AM bantf*

w. n*t auMt

Chicago, DBnoa MW»2> 
T«I«L 778-1374

— Portugalai tvirtina, kad da
bartiniu metu Angoloj yra 15 
lūkst. Kubos karių, mokančių I Charles Stasukaitis 
vartoti rusų tankus, malQnspar- I yj) y py 
mus ir kulkosvaidžius.

Funeral Home and Cremation Service

(312) 226-1344
I

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

— Šiuo laiku apie 25 nuoš. vi
so nekomunistinio pasaulio naf
tos yra gaunama iš kraštų, 
esančių prie Persijos įlankos. 
Tai priežastis, dėl kurios Vaka
rų valstybės suinteresuotos, kad 
Irako-Irano karas dar labiau 
nrišsiplėstų.- • -

asssisi

Bitov paprašė politinio prie-

tik tris ratus.

— Sovietų valdžia atsiuntė į 
Angolą naujų tankų, malūn
sparnių, kulkosvaidžių ir revol-

— Savo pareiškime Oleg Bi
tov pasakė, kad jo' sprendimą 
pasilikti Vakaruose galiausiai 
paveikė Pietų Korėjos lėktuvo 
nušovimas.

Herat miestas, prie kurio jis 
žuvo, dar tebėra didžiumoje 
partizanų rankose netgi ir die
nos melu.

NAUJAS PASAULIO GREI
ČIO REKORDAS

— Užsienio diplomatai tvir
tina, kad dabartiniu metu An
goloje yra 25,000 kubiečių.

Komisija erdvės kontrolei 
praneša, kad lapkričio 28 d. pa
kils "Columbia” ir iškels į erd- 

, vę Europos satelitą.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

ganistane besilankąs Sovietų ge
nerolas. Jis žuvo spalio 9 d., nu
šovus malūnsparnį, kuriame jis veriu, 
skrido.

-------------------- * Laike didžiojo gaisro Chica-
— Indijoje, Punjab valstijoj, goję 1871 metais padaryta $200- 

dar nesibaigia neramumai. Si- 000,000 nuostolių.

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213

M

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Naujienos, Chicago, HL — Saturday-Monday, Nov. 5-7. 1983

EUDEIKI
Į šiaurę nuo Kabul, pietinėje — JAV 3 milijonų dolerių pa- 

Šomali slėnio dalyje, dar vis te- rama Grenadai padės atstatyti 
bevyksla intensyvus kalnų bom- apirusį krašto ūkį. 
bardavimas ir Kabulą pasiekią’ ---------------- -—

! — Britanijos kariuomenės po- 
vietų kareivius jų namų apiplė- ligone Salisbury Plain vagy's pa
siniu.

šiant Sibiro upes, ežerus ir pel- tų kaimų pabėgėliai kaltina So-!
v v ikės. Trapus amžinas žemes pa-, 

viršiaus pašalas buvo sulaužy
tas statybinių mašinų ir tūks
tančiai mylių tundros pavirto į 
biaurius, apgriuvusius griovius.

Blogai pastatytų statybinių 
stovyklų atmatos užteršė tund
ros augmeniją, o nudeginamos 
dujos aptraukia dangų. Sykį su
ardžius, truks ilgą laiką, kol 
skurdi tundros augmenija vėl 
galės įsitvirtinti, jei kas nors 
bus ta linkme daroma.

Volfson taip pat sako, ka:d , 
Azovo jūra pavirto į atvirą Ru
sijos pietų pramonės “išvietę’’, 
i kurią suteka atmatos iš įvai
rios ten pastatytos pramonės. 
Kalnai cheminių atlaikų paden
gia plotą beveik dvigubai dides
nį, kaip Belgija. E. L.

vogė iš Skotų pulko seifo sidab- Į 
Į ro dirbinių, kurių vertė siekia 
i 100.000 svarų. Tai istoriniai. 
] pulko trofėjai: 16 sidabrinių 
! statulų, 13 peleninių, ornamen- 

Anglas Richard Noble su! luotas laikrodis ir k t. Į
sprausminiu (jet) automobiliui --------------------
Thrust 2 pastatė nauja pasaulio) \ :. • , , u . v. I — Maskvos laikraseio Lite-zemes rekordą, dviejuose važia-Į . , „ , , .
vimuose atsiekdamas vidutini I rltur“I’, «yeta ■ ^'orms 
greitį 6ŠI46 mylios per valau-1 kulturos «.
da. Greičiausias žmogus ani že-1 «,r’s' PohtInl° 
mės yra -arrferikietis Slan Bar- S'^^ Britanijoje. Pagal jo; 
rett, kuris 1979 m. užregistravo i ?askelb,« 'Sovietu
739.66 milios per vai. greiii:žlunga, vadovaujama Andro- 
-automobilyje-, kuris vietoje P0v0' į stalininio 
motoro turėjo karine raketa. Jo^f0, vak,>’b« ' k“rl°s ilgalaikis 
rekordas nebuvo- užskait’vtas, itlksIils 5™ .
nes jis įvykdė tfkrvieną važia vi-j ° J 
mą ir jo “automdbilis” teturėjo!

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ,

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

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

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

K Y R » A 1 :s
Appl» V«Heyf Minru 55124 
So. Boston, M<>$, 02127 
Bridgeport, Conrr. 06619 
Cbreege, IH. 60629 
Cleveland, Ohčo 44134 
Fort Wayne. Ind.
C*rend <ap»ds M«cb. 4950 

Hackerrsack, N. J. 0760) 
Irviflgron N J. 071H 
Hartio o, Cotttt. 
Lakewoot, N. J. G87O) 
Miami beach, FL 33139 

Mcntebrllo. C A 9C643 
Mew Maven, Cowo. 46511 
Mewark, M. J. 4/Ws 
New York, N Y. 10003 
New York. N Y. I0OH 
PbiledotphiK Pa 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh. Pa. 152Ū3 
Waterbury. Co™. C6710 
Worchester, Mass. 01610 
yeuegsfowtt. Ohio 44503

4272 County R04d No.
393 West Broadway 

1830 
2501 
6uo9 
1607 
1541 
194 - B Main Street 
1082 Springfield Art. 
1839 Parle St.
24) Fourth Street 
1352 Washington Ave. 
1800 W. Beverly Blvd. 
□29 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Aye.
135 Weft 14 St.
1214 N. 5th Street 
4915 Old York Rd. 
t307 E. Carson Street 
555 Cook Street 
iM Millbury Street 
309 W. Federal Street

Seaview
West 69 Street
State Road 
Be in eke Road 
Phmfreld Ave. NE

612-432-3939 
617-268-8764 
203-367-2*43 

WA 5 2737 
884-1738 
432-544X2 

616 361-5960 
201 342-9110 

3744446 
203-232-6600 

FO 3-*569 
305-532-7026 
213-777-0*84 

LO 2-1446 
37343*2 y

CH 3 25*3 
PO 3-4*1* 
GL 5-9586 
HU 1-27S0 

7541668 
SW 8-2868 
Rl 3-0440

— Praeitą mėnesį vykusiame
: Kinijos komunistų partijos su-
' važiavime 4juvo nusikratyta di-
j delio skaičiaus partijos narių,'
1 tačiau manoma, kad išmestieji’ _T., TT , ... ,
: is partijos nebus baudžiami, bet , , . , .• . .. ~ drome nusileido sesi lenkai, at-! praradimas privilegijuotos po- , , . ... . , ,l - ■ skridę mažu civiliniu lėktuvu,zicijos sau ir savo vaikams jau \ ,j. j .. , -i -a- tarp iu 4 metu vaikas, į yra didele bausme komumsti-. J ‘ 
! niame krašte. 1

Aikštes automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB CX

tXPRESSIMyDWM&

*\U

;.V7* LA>iS-

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



CICERO Tautos Fondo rėmė
jų subuvimas

i ... , ., Nei spaudoje, nei imt radiją
kurio ,pir- perdauv nereklamavo, liet pri-1

1975 metais Ciceroje buvo 
įsteigtas Medžiotojų ir Žvejolo- 
jų klubas “Ešerys”, 
mininku paskutiniaisiais me
tais vis yra perrenkamas Alfon
sas Kzlaitis, SLA 301 kuopus 
finansų sekretorius, šaulių, že
maičių klubo, ALTo, JAV karo 
veteranų ir kitų organizacijų 
verkėjas.

Klubui šie metai buvo nelai
mingi, nes mirė vienas veik
liausių. ir jauniausių narių — 
Vijus Tamoliūnas, vos 30 metų 
amžiaus. Jo atminimui klibu 
nariai ir kiti artimieji Vilių 
įamžino Tautos Fonde, įnešda
mi 310 doleriu. 4-

Klubas kasmet visuomenei su
ruošia lydekų balių, šįmet toks 
balius įvyks lapkričio 5 dieną 
8 vai .vak. JAV karo veteranų 
salėje, 1434 So. 49lh Court, Ci
ceroje.

* * *
. Lapkričio 9 d. 7 vai. vak. įvyks 
metinis Cicero ALTo skyriaus 
tarybos posėdis, šį Cicero ALTo 
skyrių sudaro: Lietuvių Res
publikonų Partija, Liet. Tauti
nė S-ga, R. Katalikių Moterų Są
junga, šv. Vardo Draugija, Lie
tuvių Krikščionių Demokratų 
$>ga, R. Liet. Bendruomenės Ci
cero Apylinkė. Lietuvos Vyčių 
14 kuopa, Lietuvių Atgimimo 
Šąj’ūdis, R. Liet. Bendruomenės 
Melrose Parko Apylinkė ir Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
301 'kuopa. Kiekviena organiza
cija atsiųs po 3 atstovus.

■ Posėdis įvyks 1507 So. 49th 
Court. Įėjimas iš pietinio šono, 
ė S. Paulauskas

vaėiai sukvietė daug dalyvių 
virš 200 Bilieto kaina $15.

Subuvimą Liet. Tautiniuose! 
Namuose 5 vai. pradėjo penia ' 
Marcinkienė gražia įvadine kal
ba, nusakydama subuvimo svar ! 
bą. Klebonas A. Zakarauskas su- j 
kalbėjo maldą. Vadovauti pa- j 
kviestas dailininkas VI. Vijei- 

prajuoki- 
pirminin-

žemaičių

kis. Jis savo humoru 
no visus ir puikiai 
kava.

Programoje buvo
dainos. Trys ponios, pasipuošu
sios (auliniais rūbais, talkina
mos muziko K. Skaisgirio su 
flcitukc ir vieno dainininko, su
dainavo gražių liaudies dainų. 
Gausiai plojome. Pianinu akom
panavo muz. p-lė Eitutytė.

šeimininkės pradėjo nešti 
maistą. Parengtas labai geras 
maistas. Priedo — vyno galonas 
ant stalo. Kai kas panoro ir ba
rą aplankyti.

Po šauniu vaišiu skelbė auko
jusių sumas ir pavardes. Tautos 
Fondui surinkta $4,800. Toliau 
tęsiant vakarienės programą, 
buvo išdalinti specialūs pažymė
jimai tiems 'kautos Fondo rė
mėjams, kurie per ilgesnį laiką 
yra fondą parėmę didesnėmis 
sumomsi.

Subuvime dalyvavo ir kleb. A. 
Zakarauskas, kan. V. Zakaraus
kas, kun. dr. J. Prunskis, kun. 
A. Trakis, ALTo pirm. dr. K. 
Šidlauskas bei daug rinktinės 
publikos. Buvo ir loterija. Ne
daug, bet vertingų fantų.

Apie 7:30 vai. publika prodė-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
.'Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
>727 S. Western Ave., Chicago, DL 60643

Telef. 312 238->787 -
• ItanoknaM pttxmintnas užsekant lėktuvu, traukiniu, lafnj kelio 

šią (cruiaes), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
žse kelionių draudimas; Organizuojame keliones į Lietuva ir kitus tažtua. 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer 
macija* visah kelionių reiValaii

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik j-eirna reserruou -vietai
S lakato — prieš 45 - 60 dienų. • -

Aleksas Ambrose,

vertas gi- /

uizuotą ąsubt'vi n->. jiui.Ją pro
gramą ir šiunias vaišes.

Manau, kad kas nors išsamiau 
aprašys tokį retą subuvimą.

K. P.

PAS LONDONO GUDUS
(Atkelta iš trečio puslapio) 

šuvos universiteto profesorius 
A. Bartoszewicz, kalbėjo apie* 
Lastouski — bibliografą, para-| 
šiusį gudu literatūros istoriją.

Reading universiteto, Anglijo
je, prof. J. Dingley kalbėjo apie 
Lastouski ir 1917-23 metų politi
nius įvykius. Iš Ispanijos atvy
kę-: dr. V. Sienkiemič kalbėjot 
apie Lastouski istorines savo. I 
kas, o iš New Yorko atvykęs A.' 
Šukielojc (šukelaitis?) kalbėjo' 
apie Lastouski darbus etnografi
jos srityje.

Seminare dalyvavo apie 60 gu
dų ir keletas kaimyninių tautų 
atstovų. Paskaitos buvo skaito
mos gudiškai, išskyrus vieną, 
kurią prof. J. Dingley skaitė an
gliškai. Visos buvo akademinia
me lygyje. Po paskaitų vyko? 
diskusijos ir dalyviai turėjo pro-| ’, Y 1 TU? '•J. w. . T , . antros puses, gudai negalėjo įro- gos susipažinti su LastousKi re-< , , .. " ... ....* . . v . . , . . i dyti, kad jie vra atskira, skirtin-daguotais žurnalais bei jo pa-J '. . ...U . .. ga nuo rusu, ir turinti savo ten-rasytomis knygomis. Didžioji _ ° 
dalis tų leidinių buvo išleista 
nepriklausomybės laikais Kau
ne.

IW

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
MONA LISA

NmmI, 
UAL 1 IT ATI PCI 1AJJI

Haul žamė — Pardavimai 
RIAL 1STATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
re ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

••UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

si. Gudai neturėjo tokios emi- žirgų trencravimo punktas. Ūkių 
gracijos, kaip lietuviai Ameri- lėšomis nupirkta 20 žirgų, įreng- 

koj, kuri daug prisidėjo prie Lie
tuvos valstybės atstatymo, įtai
godama taikos konferencijos da
lyvius ir parūpindama ekono-

; minę pagalbą savo’ kraštui. Iš

tas nedidelis hipodromas, pa
rinkti trys treneriai — sporto 
meistrai.

Įmonės jojikai gerai pasirodė 
respublikiniame “Nemuno” drau 
gijos išjodinėjimo čempionate.

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-223S

KAM MOKĖT! NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

toriją. Visi senovės žemėlar/iai 
gudų gyvenamus plotus pažymi 

; kaip Didžiąją Lietuvos Kuni- 
J gaikštystę ir niekur nėra pami- 

Per paskaitas ir diskusijas pa-Į n etas Gudijos ar Baltarusijos 
aiškėjo, kad pirmieji gudų raš-į vardas. Net ir šiais laikais sun- 
tai pasirodė X šimtmetyje, bet ’ku yra nubrėžti gudų etnogra- 
istorijoje nėra buvę Gudijos val-Lfines ribas, nors šiais laikais yra 
stybių iki 1918 metų, kada buvo’‘pripažinta Baltarusijos sovietų 
bandoma įsteigti nepriklausomą j’socialistinė respublika, 
respubliką. Pirmojo pasaulinio;: Quaų draugijos organizuotas 
karo pabaigoje gudų veikėjai bu-J seminaras užtruko visą dieną.

.’Dalyviams buvo paruošti pie
tūs. Išlaidoms padengti organi
zatoriai gavo Fordo Fundacijos

vo nuvykę į Prancūziją, kur 
Versalio taikos koferencijos me
tu bandė gauti didžiųjų valsty- 
vių pripažinimą naujai valsty- paramą, 
bei. Jiems, tačiau, sunkiai sekė--

JOHN GIBĄJTIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

.aaBMKaancBBOivan

EIKLŪS ŽIRGAI
Prie “Merkio” tarpūkinės gy- 

, vulininkystės įmonės įsteigtas

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią

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

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

Persiuntimas — SI.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

u11'1 r ~r 1 r ^r' lassroam—an i,^ h" ■

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina Kt
(Town of Like) '

Skambinti YA 7-9107
" i' i i ' . ,i i. ^nrTnimm

DURPIŲ GAMYBA
Baltosios Vokės durpių Įmonė 

-ezoną baigė parduodama 220,000 
t. durpių. Geriau aptarnauti pir. 
kerus, Įmonė
duotuvę Vilniuje.

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

i Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ILEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, fr*It, 

garantuotai ir salininke L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

itidarė savo par-j
l

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

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

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., f.

Chicago, III. / 1
Tek 523-8775 arba 523-9191

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

ii

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22j ilgesni ir trumpesni apsa- 
.rkjųn^ -184 psl. Kaina $5.

ŲGąUhama 5Nąūjiėn<»e” ir pas 
autorių; fi729 So.^Campbell 
| ^.v^j. 60629.

juniiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitntimfdinntiiiiiiiiHUiiinnhHiiiininiiiiii^
. TAVO ŽODIS YRA TIESA., 

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

’ r' • * 4. X t ♦ 4

Jono 8:32

ŠV. RAŠTO
NAUJASIS TESTAMENTAS

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUAMAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, ILL 60454

^Tii i n i n i n i m i i:;;i>jiiii m 11 iiiiiiiiiiiiini; iihiiuuiiiiiiiiiiihiii iiiiiiiinnu nTiiiiiiiiiiir

--------------- r ----------------

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, Tbuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.*• * , s
Dr. A. Guseen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 | 

metų įvykius, Jablonskio ii Totoraičio jaunas dienai Ir ’ 
luiirūpinimą - -________________________18.00 į

Dr. A. J. GuMefl — DANTYS, jų priežiūra, rveikata Ir - 
grožis. Kietais viršeliais______;__________ F4.00 !

Minkštais viršeliais, tik Į3.00

Dr« A. J. Gnasen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ KLOS

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

dedant Ii persiuntimo Hflaidoma.

NAUJIENOS,
m ■«. KAEITMD IT, CHICAGO, PC HHf

RIMTAM PIRKĖJUI 
reikalingas 2, 3 ar 4 butų 

namas Brighton Parke.
Siūlyti 

VIKTORUI ŠIMAIČIUI 
436-7878 arba 763-7470

Dengiame ir taisome visų rC^ j 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

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

ATDARAS APŽIUReJIMUI 
Sekmadienį nuo 1 iki 4

7152 S. Kedzie
Du butai, 3 ir 4 miegamų. Dvi 
maudynės kiekviename. Trijų 
mašinų mūrinis garažas. Platus 
sklypas. Turi greitai parduoti.-

Nebrangus. J

Laikrodžiai Ir braafCiyHi
JirdirimM fr Taiiymaa 
2444 Wwt !♦* Pr* 
T»L REpubtlc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą
MISCELLANEOUS 

(vairūs Dilytei

DĖMESIO!
GAMINU ELEKTRINES M AŠI
NĖLES BULVĖMS TARKUOTI.

Kas norėtų įsigyti, skam
binti telefonu
WA 5-4878

P. N EDAS, 4059'Archer A venų®, 

' Chicago, III. 60632. Tai. Y A 7-59*

READINGS BY DONNA 
CHARACTER READER 

& ADVISOR
SOLVES ALL PROBLEMS ON • 

HEALTH, MARRIAGE & BUSINESS. 
DON'T FAIL TO SEE HER.
FOR APPOINTMENT CALL 

973-2208
7115 NO. CLARK CHICAGO, ILL.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

Notary Public ;
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplrrood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė# pra

šymai ir kitokie bLankaL

Homeowners insurance
Good service/Good price

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

Everg. Park, III. (7777
60642 - 424-8654

REIKALINGA MOTERIS gy
venti su vyresnio amžiaus mo
terimi 59-tos ir Albany apylin
kėje. Gaus savo kambarį, maistą 
ir algos. Informacijoms ir pasi
kalbėjimui skambinti 424-9530.

AUTO REPAIR 
Masinę remontai

D & D AUTOMOTIVE
COMPLETE AUTO REPAIR SER

VICE — NEW LOWER 
ADJUSTED RATES.

Tune Ups, Brakes, Transmission 
Work. Batteries/Electrical.

2641 W. 71 rt Street 
Tel. 737-4176

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštad.; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

Tel 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 6062>

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto Ud 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

S. Kedzie Ava. 
Chkapo, IM. 60629
Tel: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO SONUS

— , , - ■ , Ifrw——. ■ I ■ ■ ■ w G — Naujienos, Chicago, HL _ Saturday-Monday, Nov. 5-7, 19X3


