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VLIKO MEMORANDUMAS “KULTŪRINIAM 
, FORUMUI” BUDAPEŠTE
Š. m. spalio 15 lapkričio 25 d. kultūrą”.

Budapešte vyksta Europos Sau- Prie memorandumo pridėta 
gueno ir Bendradarbiavimo Kon 1981-ais metais Lijone, Prancū- 
fėrencija, kurios dalyviai gvKde- zijoje, įvykusioje Tarptautinio 
na .kultūrines problemas. Šia 
proga, VLIKas rugsėjui gaigian- 
tis išsiuntė 28-nių valstybių. įs
kaitant ir Vengrijos, užsienio 
reikalų ministėriams memoran
dumą “kultūrinį genocidą So
vietu Sąjungoj-okupuotoje Lie
tuvoje*,. - ’ ■'? .

Memararidūme kreipiamas dė
mesys j priemonės,, kurias sovie
tai naudota lietuvių tautinei ta
patybei nsikinti.'MoksIo, techni
kos,ir meno kūrybos laisvė, kaip 
ir žodžio ir spaudos laisvė, yra 
subordinuotos komunizme suku 
rimo tikslas, kurių apimtį r usta 
to Komunistų Partija.. KP per 
valstybinius organus ir visuc 
meninės organizacijas visą kul
tūrinių gyvenimą kreipią šių tiks . 
lų įgyvendinimui, panaudodama • pešto - konferencijoje, 
valstybinę kontrolę ir cenzūrą.. I

Drauge su memorandumu už-j 
siėhio reikalu ministėriams iš' l

MEDVED 2 KARTU ŠOKO IR NUPLAUKĖ 
NUO LAIVO

PEN Klubo kcferencijoje priim 
ta ręzęiiuefa, kurioje išreiškia-' 
mas susirūpinimas. Pabaltijo ša- • 
jių kultūroms gręsiančiu pavo
jumi ir pabaltiecių intelektualų ? 
persekiojimu. Užsienio reikalų 
ministėriams išsiųstas ir už savo ’ 
raštus kalinamų lietuvių sąrašas 
kuriame išvardinti- Liudas Dam 
brauskas. Gintautais . Iešmantas 
Povilas Peveliūnas, 
Statkevičius, Viktoras 
Vytautas Skuodis, ir 

. Terleckas.
Rugsėjo 6 d. JAV Valstybės 

Departamento suruoštame pasi 
kalbėjime su privačių.organiza 
cijų (NGO) atstovais, ambasado
rius Walter J. Stoessek Jr-, kuris 

. vadovaus JAV delegacijai Buda-
, pranešė, bee, istorikas Daniel Borstin.

1
 jog.vengrų pareigūnai užtikrino, ’ profesorius Jaroslav Pelikan ir 
kad Budapešto konferencija bū-; 22 kiti kultūrininkai.

t siąnti pravesta panašiai kaip an-1 
siųsti dokumentais, apie kultūros j .kštėsnioji Madride. Pirmąją ir

Vietomis lapai jau visi nukrito ir iškrito pirmas sme- 
gas Šiaurės Amerikoje.

Valstybės Departamento su
ruoštame pasikalbėfime šiems de 

žalojimą Lietuvoje: Jono J»rašb rgašJaithiiąią? konferencijos savai legatams VLIKo memo ran du- 
I972^m: fnlgpiūčia 16 d. laiške | Lę jx>s.ėdž^;bfi£ian^ pub^ mas buvo jtę-iktas ranka. 
Kultūros- airiRisteęąairi čėrizųfosl Fkai- Vengrai ^pažadėjo pana-^ 'OT
klausimu; Tomo Venclovos 1976 ' ' ““ ~xj-
m< geguž^Sl^-M^^as/ Lietu
vos- 
komu

. * *
AMERIKIEČIU ORGANIZA-

§iąi kaip Madride akredituoti 
špau^žįĄtstovus (nors Stcessel 
ą-pįe:‘^^p^ūrė:v;:‘Palaii^5im ir\ClJOS INICIATYVA GLAJAUS' 
|pįn^^&:7j:-StpeUel pfctbrėžė.

.konfe^efeci’oje< x , ......f..' - t S. m. spalio 1 d. amerikiečiu bfi^iSram^nmskU’tuojąmi žino-1 , ..Y
\ : • i krikščioniška žmogaus teisiu or-t^i^laaisrniaur-Kuttunnisį . .. ? 4.■e,'-k--V i ganizacna — Christian Rescue
rS;-’ b:c v .' - t. Effort for the Emancipation of Helsinkio šepiios konferencija uz ’• . . - .• ; Dissidents — CREED — JAVęėtezmės^uždangose m pirmoji1- . n A
■«£>•&» pašvęsti'Baramojo |»^o So»to Rūmuose su- 
Afeo -knferiniams- pūnkiams.[ renSė;!>«•« l>ralleti

J sąžinės kalinio Balio Gajausko 
il-ramaturgas Edward Al- k ^laisvinimą. Posėdį pradėjo 

CREED organizacijos pirminin
kas, dr. Ernest Gordon papasa
kodamas apie Gajausko kalinimą 
ir paskaitė ištraukas iš jo straips
nio, “Taika: žodinė or tikra?” 
Dr. Gordon pasiūlė šiuos veik
los būdus: mšvti prez. Reaga- 
nui. kad jis Gajausko i*eika]ą iš
keltų lapkričio mėn. Ženevoje 
kvyksiančiame pasitarime su 
Gorbačiovu: rašyti Sovietu amba 
sa d ori u i Dob ry ni n u i Vaši n g to- 

[ne; rašyti savo senatoriams ir- 
kongresmanams. kad jie parent 
tu Gajausko išlaisvinimą: mels
tis už Gamtiško iaisve: ir pra
šyti savo draugų. k; d jie ta patį, 
darytu.

Gajauskui išlaisvinti yra sū
dą ryta komisija -- Free Balys 
Gajauskas Committee — kurion 
įeina kardinolas J- Bernardin. se 
natorius Charles Pere v. Alek
sander Gmzburg. ir kiti. Lietu
vius atstovauja ALTO pirm. T. 
Blinstrubns ir Liet. religinės 
šaipo' direktorius, kun. K. Pu- 
cevičius. ši komisija yra atspaus 
dinusi keturis tūkstančius dide 
!iu Gajausko portretų su paaiš
kinimais apie jo kabinimą ir ra- 
pina juos iškabinti bažnyčiose, 
įstaigose, ar mokyklose.

Žymus sovietų kitamanis Alek
sander Ginzburg posėdžio daly- 

; v iams papasakojo apie savo susi
tikimą su Gajausku 1968 ais me
tais sovietiniame kalėjime, kur 

j jam ypatingo Įspūdžio padarė 
(kitu kaliniu pagarba Gajauskui

ELTA

anrž’’ žiųrnaie
kafeėįfenas'šu
ly

cldvos; .knygas;iš; bibliotekų* ir 
.Vladžlovb.

1976i m. gausio-23 H
mająip/LKP S^rėtoriūi delegacijoje .^cJy-
ci^istinib- ’ reahžiuo f ^‘^šęėtiC“ Vvauš'’i

H
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pasiūlė pašalinti visus sovietų pi-Sen. Alan Dixoh
liecius iš Amerikos ambasados Washingtone. Kiekivenas 
jų pranešinėja sovietų kagėbistams, kas buvo daroma 
JAV ambasadoje Reikia manyti, kad atstovų rūmai pri
tars Dixono pasiūlymui.

- KUI IŠLAISVINTI

ALAN DIXON PASIŪLĖ ATLEISTI RUSUS Iš 
JAV AMBASADOS, KONSULATŲ

Senatas vienbalsiai priėmą sen. Dixon pasiūlymą, o 
dabar svarstys atstovėj rūmuose

.. AVASHINQTON, D. C.—Spa
lio 23 d. vakarą, praeitą trečia- 
denj, senatas priėmė senatoriaus 
Alan Dixon pasiūlytą rezoliuci
ją, kuri yra pridėta ir prijungta 
prie Valstybės Departamento 
biudžeto. /'d ■ t p:.

Rezoliucija reikalauja kad 
būtų paleisti visi sovietų pilie
čiai ir palietės, dirbantieji bet 
kurį darbą Amerikos ambasa
doje Maskvoje sovietų konsula
tuose, įvairiose'komisijose ir ki

tose tarnybose.
Sovietų ambasaxtoj Washing

tune nėra nė vieno amerikiečio. 
Tą pat, —gailina pasakyb apie 
sovietų konsulatus New Yorke, 
San Francisco, jų sudarytose ko 
msijose, bendrovėse ar kitose

Atplaukę 7 rusų policininkai Medvedį apdaužė, Įsivertė 
į savo lai'elį ir išsivežė

valiauti- Jie neturi teisės Ameri
kos pakrančiuose stumdyti sar
gą ir pagrobti nuo laivo pasegti 
norintį jūreivį. MacFarlane pa
ke tuojau sustabdyti “Marshal 
Koniev” pastatyti prie jo sargy
bas, ir pranešti, kad JAV turi 
išsikalbėti su Medvedžiu.

Sovietu konsulas New Yorke 
tuojau nuskrido į New Orleans 
ir įtikino laivo įgulą, kad Ameri
kos vandenyse reikia prisilaikyti 
nustatytu nuostatų ir leisti ame
rikiečiams išsikalbėti su MirosĮa- 
vn.

Pirmadieni Mcdvedi atlydė o 
į JAV pakraščių sargybos laivą 
2 rusų policininkai. Jiems buvo 
pasakyta, kad policininkai galės 
būti laive, bet jie negalės daly
vauti pasikalbėjime.

Pasikeitus keliais sakiniais ir 
išaiškino, kad Medvedis nepri
valo bijoti. Jis turi atsakinėti 

, Į klausimus, kad amerikiečiai 
suprato ko jis nori. Medved>s 
buvo labai išsiblaškęs ir susirū
pinęs. _

Amerikos^daktarai patikrina 
Medvedžio sveikatą. Rado jį 
sveiką, tiktai kairėj rankoj bu
vo išvirkšiimo ženklų. JAV gy
dytojas įsakė tuokiu išvežti : pa
kraščio sargybos ligonine. Al
ters miestelyje. N. Orleans prie- 
mįestyje. Dabartiniu metu Mi
roslav Medved guli minėtojo 
Ijgotiinėje. Kol jam nepraeis ap
svaigimas ir įšvirkštimo pasek
mės, tai jis tebebus ligoninėje, 
o vėliau 'am bus išaiškinta tei
sinė io būklė. Jeigu jis norės pa
silikti. Amerikoje. tai amerikie
čiai jam tą teisę duos.

Iš New Orleans ateinar.čjcs 
žinios sako, kad antradieni nuo 
“Maršalo Kcniev” nušoko ir pa
bėgo dar vienai sovietų jūreivis.

BELLA CH.ASSE, Lcusiana. 
! • — Praeitą ketvirtadienį milžiniš 
kam sovietų transporto laivui 

, ‘ Marshal Koniev” plaukiant 
, Mississippi upės vandenimis, iš 
šoko 20 metų jūreivis Miroslov 

t Medved. Jis yra ukrainietis, ru- 
’ su pašauktas laivyno tarnybon. 
, Ukrainietiškai jo pavardė ištaria 
; ma Mcdvd. todėl amerikiečiai 
‘ taip ir rašo jo pavardę, bet ofi
cialiai rusai jo pavardę rašo Med 

; ved. kas reiškia meška.
Atplaukiusį ukrainietį pasiti

ko du pakrančių rargai. kurie 
nei rusiškai, nei ukrainietiškai ne

I suprato nė žodžio. Jie bandė su 
; juo susikalbėti, bet nepajėgė.
Į Jie davė krantą pasiekusiam 
! jaunuoliui atsikvėpti ir, nieko 
Į neatsiklausę įsodino į savo pa- 
į krančių laivelį ir penktadienio
• rytą nuvežė į “Marshal Koniev” 

ij- davė ženklą, kad atsiimtų sa
vo keleivį-

Kad kraštan neįsiveržtų viso
kie bėgliai, tai pamanė, .kad Med- 
vedas yra. bėglisv tai jį ir grąži
no atulaiikiusam laivui. Pakrau-

4 * * / f

ei u sargybos laivo vadovybė pa- 
PEKINAS. Kinija. - Tensss' -Šitao. ™su laivo vadovybei, 

Hsiaopngas neteko ištikimo t M atyžė Pabėgusį jūreivį, 
rMedvedis, pamatęs, kur amen 
kiečiai jį atvežė,keli> kartus del
nu perbraukė per save gerklę ir 
pasakė, kad rusai jam galvą nu
pjaus. bet pakrančių sargai at-

i Nan j jūreivio nesuprato. Ka-
į da jis pamatė, kad amerikiečiai 
| atiduoda jį rusams, nuo kurių
• jis pabėgo, tai jis užlipo ant lai- 
j vejio krašto ir vėl šoko į Missi- 
{ ssippį vandenis. Jis ir vėl prade

i o plaukti tolyn nuo “Marshal 
K o n i ev* ;^-ka d ru i n eba n d v 11 į 
vėl jo pagriebti. Jis padarė di
delį ratą ir jeidori į krantą kito
je vietoje, kad nepatektų į tą 
pačią peikiančio sargų sekamą 

j zoną.
Medvedį pasitiko kiti 2 sargai

TENGAS NETEKO IŠTIKI
MO DRAUGO

j draugo — Hsiu Šįja?

Amerikos ambasadoje Mask
voje tarnauja dauginu, n~gu 200 
sovietų piliečių. Kai Amerikai i 
reikia k('ki<, tarnautojo, lai ji j 
privalo kreiptis i viešą sovietų 1 
valdžios įstaigą, kad paskirtų j 
Amerikos ambasadai tarnauto- I 
ją. Tas rusas, kuris kagėbistų nu Į 
matomas skirti darbu: Amerikos ; 
ambasadoje, gauna instrukcijas. ■ 
kaip jis privalo dirbti, kaip po Į 
darbo informuoti kagebistus,kas j 
ambasadoje daroma, kas rašo-j 
ma ir kam pranešama.

Senatas pasipiktinęs sovi^efu Į 
policijos elgesiu su ukrainiečiu 
jūreiviu Miroslavu Medvedevu, ' 
dabar Orleans ligoninėj? ' 
apklausinėjamu, kuriais sumeti- I 
mais jis norėjo pabėgti nuo “Mar 
ša4o Konievo”.

KALENDORĖLIS

Spalio r;0 d. — ?v. Alfonsas
Rodr., Rmtulė. Skirgaila

Saulė teka 6:20, leidžiasi 4:18.

Atvės, lis.

Kada Mao Cetungas,- susižavė-: 
4ęs Lenino ir Stalino idėjomis/ į 
pašalino, iš kariuomenės gen. I 
Tengą Hsiaopingą, tai gen. Hsiu 
Sija pasikvietė gen. Tengą Į į 
iano provinciją ir rįšpėjo kitus 
neliesti gen. Tengo. Nei Tengas, 
nei Hsiu Sija netikėjo Lenino’! !

' idėjomis ir nemanė, kad kolcho | 
zų sistema atneš laimę Kinijai.1 ,

Kada Maę Cetungas mirė, tai ‘ 
gen. Hsiu Sija patarė Pekino . 
maršalui Je pakviesti gen. Ten- Į 
gą į kariuomenės štabą ir palai- j ' 
kvti Kinijos vienybę ir išveng-• . .* .... _ iti tarpusaves kiniečiu kovos. | -

Viceprezidentas Tengas pa-| 
kvietė Hsiu siją į politinį biurą! 
ir paprašė jį perorganizuoti vi- į bet jie elgėsi taip, kaip ir p‘r 
są Kinijos karo vadovybę. Gen. Į mie i. Medvedžio nesuprato, l.ei- 
Hsiu atleistųjų maršalu prieš?
kin įrašė >avo vardą, bet jis pa- ■ 
linko jaunesnius karo vadus pro 
vincijų priešakio.

— Prancūzai sustabdė N. Ze
landijos laivą “Greenpeace", pro 
testavusi prieš prancūzu karių • nutė< 
veda mus man e vn i s Mi cron ez 
jos jūroje

— Dabartinė lenku valdžia 
rengiasi paskelbti 300 ar kiek 
daugiau politinių kaliniu amnes
tiją. Premjeras yra įsitikinės, 
kad krašto nuotaika stabilizuota.

— Dalia Tatoris laimėjo S130. 
000 bvlą už įžeidimą prie viešbu
čio tarnautojų. Ji dirbo Belmont 
viešbutyje. Didelę dalį laimėtos 
sumos nusinešė advokatas.

Vidaus reikalu departamen
tas prašo 8 bilijonų dotarių, kad 
galėtu miškais apželdinti kalnų

- Palestiniečių teroro veiks
mai nunešė visas taikos viltis Ar
timuose Rvtuose.

! dc jam pailsėt’ ir rengėsi susams 
vėl atidueri. Kažkokiais sumeti
mais atplaukiusiom^ rusam4 jie 
Medvedžio neatidavė. Jie supra- 

J to. k2(l atplaukęs nepažįstam?' 
žmogui nebenori su rusais eiti. 
Du rusai nuplaukė, bet už mi-

tplaukė 7. Medvedį grei
tai apdaužė. į ^avo laivelį įmetė, 
apraišiojo, kaip >nvc laiku rusai 
apdaužė Simą Kudirką Atlanto 
pakrančių laive, smalsiojo ir iš 
s i vožė

Antroji pakraščių sargų dve- 
nikė Įvyki pranešė New Oi lea- 
no vadovybei, o pastaroji prane
šė W<n ^h in gtena n. Prezi dento 
Washingtone nebuvo. Jis buvo 
susirūpinę^ Ariimų ų Rytų rei
kalais kalba Jungtinėms Tau
toms pasitar mai> su atvykusias 
premjerais ir prezidentais, užuo
jauta Klinghoferio našlei ir ki
tais reikalais Zinia apie sonetu 
Jaivyno policijos elgesį New Or 
leans pakraščiuose paniekė Ro
bertą Ma.cFairlane, saugumo pa
tarėją. Pastarasis 
“Marshal Koniev”
New Orleans Amerikos javų pa
sikrauti. Jie neturi teisės sau-

— Neil Hartigan pareikalavo, 
kad būtu panaikintas įstatymas 
automobiliu dfržanis. o gūb. 
Thomson mano, kad diržai rei
kalingi, o - ■

Gu b. James Thompson pirma
dieni prisaikdino 18 metų Wal
ter} Polovciaką, ir įtraukė j rin
kikų sąrašą, kad galėtų daly
vauti ateinančiuose rinkimuose.

nustatė, ked 
atplaukė į
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YĖIJNIV ISTClBpA

Dabartės vėlinių pasakojimų; 
nif-kas m Didžioji priežas
tį- - • n’ekc tc’ io vč’:Aiū? gyve
nime ręheliko.

V šokia kalėdinė velniava, nu-] 
n '. -i u. s.cbilklai. kaip ktu 
s: <cu*£. , .>■ o palm iniais.

Ni-nvuenai. tačiau, pasiliko. 
Apie vseną m mįiėlį galiu jkims 
piliečiai, papasakoti.

Šis tikras padavimas pūtiko 
prięš Kalėdas. Rugsėjo mėnesi

Šią istoi iją man pateikė vic-1 
tuis vidaus ir vaiku ligų gydyto

"Uoksai aį, galvoja, senas 
krijūKis, kaip baisiai apsirikau. I 
iuikia gaišatis dėl septynių de-' 
šlm!lų|ų”.

Sėdasi jisai prie stalo ir sku- 
rai n>šo pažymėjimą. Parašė, 
.tidąyė senutei įr neatsįsveiki- 
i ąs pskuboąiis išėjo. Atėji iki 
tott-Ir atsiminė — tegu 

į pribelis kaljošųs pamiršau.
“£qfcs, galvoja, vargas dėl tų 

septynių dešuntuKų. Reikės vėl 
.i-’kštyn šliaužti’".

Pakylą vėl jis laiptais. Jei na 
: ėl’-lą. Durys, žinoma, atviros. 
Ir staiga mąto: velionis Vąsili- 
• ns Lgdęri.coyąs sėdi ant stalo ir 
t'ilu raiščius varsto Bato raišti 
tisai varsto ir su senute dėj

Žis gydytojas buvo pusėtiiiai j 
sugenėjęs ir visiškai žilas. Ar 
jis® dėl šio fakto i>ražilo. ar iš 1 
viso pražilo — nėra žinias. Tik
tai iš tikro jis buve žilas, ir Įo- , rs;«,,
. , , , ■ • -j , kažko nęsudera. O. senutė, Dievom belstis buvo pnkn*es u- pndu- I . < 1 , . . , .1 .. •1 įbute, aplinkui staią vaikšto »sę^.

Taigi ir dėl balso- Nėra žinios, 
dėl ko jis balsą pragėrė Dėl, 
fakto ar aplamų*. Bet reikalas 
ne ta-*,

O kas tą sėdi šis gydytojas sa
vo kabinete ir^galvoja:

‘‘Tt'i-gi. pacientai, jgalyogą, da 
bartas boyeroiai' ekia. Kiekvie
nas linkęs1 psįęa.1 draudkortelę 
(draudimą kortelę) • gydytis. Ir 
nėra tokioj kuris Į plivatinį gy
dytoją krojptųsi. Tiesiog 
me-k savo amatą".

Ir štaiskambutis, ’
Jėina. 'vidutinio tunžiavs pilie

tis ir skundžiasi gydy -ejia nega
lavimu. Ir širdis, taigi, jo visą 
laiką stovinčia, ir aplamai jisai-.- 
Įaffčia. kad gre’t po šio pas g.j\ 
d\Jeją vizito - įsai mi».

gydytoj ks 4trt>ni apžžū-rėjo — 
ai#ko tokio.'Visiškai kaip jauti-f 
sveikas, 'patrudę^. ir isai a»tes-

tižiiesri. Ir viskas vietoje, 
.-'J5gonn,i gydk'fcojas parašė am©- 
r-Caus — SnyŽSaus, lašu, paėmė 
u £ vizitą septynis došinitL&.M6r- 
Dangavo galva. P© to jie ir at- 
si$jreikiD0. ■ ■■.

įK>tą dięną tuo pat ruetu-atei- 
liepas gydirioją seneliukė, juoda 
sijarą apsigaubus. Kas minutėj 
šši'pščia nosį ir verkia. Sek©:
'į— Anądien, sako, buvo pas 

iijs atė ęs mvlimąsįs mano bro
liavaikis Vasilijus Ledenęev-is 
Iri štai jis. pagalvokite, šiandie 
rakti mirė.

■įAr negaMma po šio jam para
šyti mirtie* pažvmėjimą.

^Gydytojas sako:
i— Labai. S3 ko. nuostabu, kad 

Įsį mirė. Nuo anyzixis lašų tik 
rųtai kns miršta - Teičiau, sako. 
n$rtie* pažymėjimo duoti nega
bų— reikia man mirusi pamaty
ti.

Seneliukė. Dievo gėliukė, sa , 
y IkO:

•t— Laba: puiku. Eikite tad.-sii 
manim, čia netoliese.

Gydytojas pa-iėmė instrumen
tą. apsiavė, pagalvokite, ka+jo-< 
šals ir išėjo su senele.

Ir štri jiedu pakv3jr*Vjpe'iiktą- 
ji aukštą. įeina Į butą. Iš tikrų
jų smilkalais pakvipę. Ve^oui'* 
ant stalo pagimdyta*. Auliukui 
dega žvak~ ; J- -e'elė kažkur 
graudžiai kriuksi. L- gydytojui 
sielo e pasidarė taip nuobodu • 
bjauru.

ir' 1HŪ- l-
ftapio, krito į kaflįpį* 

ir iš išgą^io dantiuįis ^.uĮeųą- 
fa&ui išgėlė amonijaus — any- 

lašų, nusiramino ir paskain 
Įįąp nųlicijal

Q sUapčią tUępą UŪUrija visą 
ąią istoriją išaiškino.

Paaiškėjo: skelbimams linkti 
c.gentas. Vasilijus Mitrofanovi- 
t'ius Ledcncuvas, pasisavinp tri- 
tūkriąnčii's valstybėm pinigų. Su 
šiais pinigais jis norėjo švarini 
išnykti -ir. pradėti naują malonų 
gvvenimą Bet vis dėlto, ųeteko

Kaliošai gydytojui buvo su- 
^rąįįuti ma^aiig po trijų me- 
pęsįy. po visokių ilgų procedū- 
ų, sĮpelįįinų. įfašypjų ir vaikš- 

'yjūų įvairiose vietosę.
I? vį-o gy4ytcta»,.> palyginti, 

laimingai išsikapanojo ir, be iš
gąsčio >r nervų sukrikimo dėl 
ilgo kaliošų Hęjšdavimo, kitų ne- 
mąlopu|nų netųrėj0- Iri paiiasa 
koįęs gian šią istoriją, gydyto
jas atstūmėjęs pridėjo:

— TųrėdąiŲas tris tūkstančius, 
šis frpktas nprėĮo už septynis 
dešimtukus iŠ šio pasaulio iš 
nykji. įet męijįcinn neleido.

1 Štai k|ir nuyęii žmones pįni-
seiliua ir gęiįna. gų ^das-

Labai dėl to gydytojas įiuste- 
bp, gorėjo iš išgąsčio surikti, bet

h

M. Zcsceiako

K

I

re pridėti vįępg į Mūsjmv 
j Kus. Vietqj ifus^ipkų
vadina “Mųsįniąfc^*.

Vietos gyventoj Mu^mnkil^
I ir toliau vadiną'' MųsĮhip^ap-/.

Įf?s*

'iau pĮatiti yęfclc — aukš- 
esnė.

t * * IZ
Gyvepįt^o kukofarpiai

Įiižfearis filosofas t:rę.
— yiąa gyvę^Įmc išinįnt^ — 

mokėti būti sąvp vietų*: pirma 
būti vaikuę yėlįy.i - jaunuoliu. į rėvas, 
paskui — suvilgusiu r pagaliau’ 
•eniu. Tai reiškia: džiaugtis, my 
’ėti, dirbt:, mąstyti ir ilsėtis.

Įrpil-urpa^

K.no k. at ra uždarant, prie ka-

i t 
J

gyvas. Maiki, -- 
pasveikino tėvas.

— Dėkui. Tėve Ko gero, šian 
dijtti turi, ko nors naujo pasdky- 
lijįiš veido matyti, Įi

Turiu, kaip neturėsi. Mano ‘ bet tolimesnėse L|ętųvįį vįetp^
- • se, kurtę Mūsnir^ų n^pązjstą.
- Į tai vadina mėsinįi&ais. |3ąiiąrtLi 

nė rusų valdžia nutarė papųpšti
daugelis matė. Musininkus. Ji sukvietę dgrbp

p|$Hiū~ė j, iffip šviežia ruginė 
dųpna atrodą Ąpybpkęs kai- 
lųįę&aj ęuvažifvo j pusininkus, 
bęįlt paniūrėti, kaip šviežia 
staąį dųpna atrodė. Jei būtų ga- 
lėjy. jai jie būtų lipę iškandę, 
bet duona aukštame stpgiastpl 
pyje.

Musninkuose likę žvirbliai 
{žiprė'ę šviežią duoną stogia- 

stulpyje. skrido j viršūnę, pritū
pė prie kepalo ir pradėjo lesinė- 
'.i-

Atvažinvę žmones ir įžiūrėję 
apie šviežios duonos kepalą tu- 
nėjančitis žvirblius, 
jiems. Jie patys būtų nppeję bū 
11 stogiastuĮ|>io viršūnėje ir at
sipjauti riekutę šviežius duonos.

Jąunąs Vimdąs Rak if kas yra 
pats gabiausias rpsų pavergtos 
Lietuvos n jen įninkąs. Jis mokė- 
>o pasireikšti ne vien užsienie
čiams. bet ir Lietuvos gyvento
jams labiausiai rūpimą ir brangų 
kepalėlį.
Jonyno nuvežti meno kūriniai 

guli Vilniaus sandėliuose, o Ra- 
kicko meno kūrinius lietuviai iš 
tolimiausių soychozų važiuoja } 
Musininkų rinką, kad galėtų pa
sižiūrėti į Rakicko nutašytą ir nu 
dą|ytą šviežią duoną. Rakickas 
sugebėjo taip kepalą nudažyti, 
kad žvirblius apgavo, o į Mūši 
ninkus atvykęs lietuviai apgailės 
tąųja, kad gera šviežia duona la
bai aukštaij — tarė Tėvas.'

pavydėjo

t

13IĄ

rtįbot&i, autotfųitaj dit"iP®1’’ 
tą. Japonijos i e e-a'.i-
ri vįsapie pasaulyje, auiomobi 
Iįk ganvėjja nępu)pukuruQjan a. 
Apiėrika pilna japonų >, 
jųa^r.ų, j y ąpui iMri 
palyginti, pigewėj>.
c ■ ’ * 9

GerriHM bįnltnot<i

Žurnalas “AvakeP iaš<., k-u 
Brazilijos bankr.oiai sax t hokj. 
be geriausi visame pasaulyje 
-pabudinami ant ppyęlnjyįp po 
pįeriaus, kuris švelnus, .aid. . > 
ir nelūžta. Brazilai spausdina pi
nigus ir kitoms valstybe..is x 
tų Amerikoje.

• ■ » f
Gyvybė

Rątartįną ną$ižiūfėri 
tyrinėtojo Jacjąues (įjuisUau pi o

atnešė

— Senei, ar -tu pėsčia atėjai?
— Pesęia, mah.o anūkėli.
— Vaje, o tė.ė sakė, kad tave' 

ejniįs atnešė...

Turi siistoti

aijūkas buvo nuvažievęs į Lietu
yą. Jum lėkio irt važiuoti i T ra
kus ir Kauną.

— šias vięty
tai naujų negali daug parvežti.

■£- Tų tau? manai, bet kiek
vieną kelionę yra kitoniška, —

— Važiuoja kiti kad būtų gražus, kati žmbnęs
i žmonės. Kiekvienas turi kitokias
: t-.kis. Kiekvienos akys kitaip nia

to. O tu žinai, kad kartais viena j niną ir Staliną. Bet kai Chfuš.- - 
akis v.ena’p mato, o kita kitai}).! čiovas ant grindų nųvirtiisio Sta- 
Kd akys susideriną, tai gaunasi į lino neprikėlė ir daktaro nepa-

r kitas va’zdas. Aš pats ž-na’i 
savo akies. Tas pats dalyk

neturinčius pienininkus, 
i m oštų mieątęįįo rinką. 
Įsakė pajiirosti. ^eiis

domėtųsi ir kad eitų.pasižiūrėti 
ų paminklų. Anksčiau statė Lė-

‘ gramų 11 kaųalas. Rugsėjo 4 d. 
buvo vienos valandos prog ama 
Ramiojo vandenyno pietinėje 
srįtyje. I£p vandenyne įie a 
Keisčiausių formų gyvūnija! 
nuodingų gyvačių, j riestinį ja 
našių gyvių, kuiįę -ryja žuvis. 
Mokslininkai mano, kad re mi 
lijonus metų vandens gyvūnija 
nėra pasikeitusi.

f • *

Jūra — maisto aruodas

Okeanuose ir jūrose gaubti 
įvairaus maistp, žuvies, mįne.a- 
1U, kurię naudojami, vaistams. Jš 
God - žuvies gamingmas alicjtįs- 
iš banginių tąįp įtąt įmaipi rie- 

jį’ąlai. Azijds žnįgrįiįi -beveik pd- 
'grindinis niaistas . yrą žuvis- it 
ryžiai .

Mūši, laikais daiig p: gidėta 
žuvų veisimo ūkiąi. padąugjna 
tor rūšies produkciją. L-šiša, 
Salmon, nugaišta po ne.što. jo; 
žtivys išplaukia .iš giluirios, į 
ųpes.nęrštp>irietii. paŠąr lašišą 
■teisiama .tam ’ tįkruėsg,^'-IFXH 
ūpiibse ir!žpšpareįkąlu-rimas di
delis. White fish buvo populiari 
ir brangi Vėžiai i r ,‘*šrjmsąi” lą- 
bai brangūs, toliau hito jūros, 
valgyklose yra didęiįs. trūkumus-

Don f’.dol

i •

.'A

šaukė, tai Stalinas pažiopčiojės 
;.kis užnierkė, tai lietuviai Stati į 
na nuvertė- Dabar tebestovi Le
ninas. bet lietuviai j'Lenniną nė-, 
bežiūri. ‘ ■ t

Petras Griškevičius Įsakė iš
vežti i Musininkus menininką 
■Juozą Erakį, Viktorą TrumpickĮ, 
‘?tasi Krasinską ir jauniausią 
Vladą Rakickj. Seniai susėdę žiū 
ninėjo -:r tarėsi, ką čia geriausia 
pastatyti. Rąkickis nieko nesakė, 
bet pasakė, kad miesto rinkos 
" ikš ėję. geriausia pasiūlyti dide
lį Stulpą, o aut stulpo pastatyti 
stogeli. i

— Dąbsr tas nernądoje, — at- 
s; kė Trurupickąs. Jeigu ten sta- 
?. s kryželį.\tąi ten nelis.

— Aš kryželio stogiastulpyje 
nematysiu.

— O h tu *eni pastatysi. v
— A.i stagiastulpyje padėsiu 

kej)ala šviežios duonos.
— Ir karp tu pavadinsi?
— Duona, — atsakė Rąkickis.
Kiti menininkais suabejojo, ar 

' aidžia patvirtins tok; projektą. 
Ouona — tai pa p ra-tas dalykas, 
'pc tarrpu jaunasis Rakickas ži- 
’c:o, kad duona 
biausias dalykas.
icnorėjo. kaip
Ivonos’ rielįL’itę

"jCškevičius leido pastatyt iMū- 
.iininkų rinkos viduryje aukšta 
stogiastulpj, o po juo “pakepti’* 
viežios duonos kepalą

Menininką* Rąkickis išsijuosę 
stogiastulpj.

Jis su
lipti, o

sos prieina vyriškis iv prašo bilie r
to. Kasininkė jam aiškina, kad vienaip atrodo, o jis ti-uputi i- 

„aj,, ’ . toks, nes kairę akį primerkiu.
f — Aš žįnųv, — sako. jis. ’Kairia akim aš teveik meKo ne- 
iMan bųiętaą reUsialii.gas tik kaip

paklaus . dešinioji ką kitą rodo.
bi- — To aš nežinojau, — nuste- 

: bes atsakė Maikis. .
I - Tu dar jaunas, tau dar akj- 
; nių nereikia, bet kai tu busi ma 
Į no amžiaus, tai pats pamatysi.
1 Kai buyau .mažas,, tai ir man 
lakinių nereikėtoj, o dabar, kai • 
' pasenau, tai ir sii akiniais nema
tau. bet ne apie tai aš norėjau

, tau kalbėti.
j — Mano amžiaus buvo nuva

žiavę į Lietuvą. Apsistojo Vil
niuje. kaip ir visi, c iš Vilniaus 
nuvažiavo į Trakus- Kelias ta to 
rats, bet rusai pakaria kartas nuo

; karto išsukti truputį iš kelio ir

1 Įrodymas. Jei žmona 
knr buvau, " aš jai parodysiu 

| lietą. - 
i 
i

— Kiekvieną kartą, kai tik įš- 
eriu keletą stiklelių degtinės,' 

•su rĮebetijikamas darbui. Ture 
ru bū'inai liaiitis.

Gėnis liegtinę?
— Ne. dirbti-

■ * *
Kcd Įputv užtikrintas

Advokatas skambina savo 
entiri:

— Tamstos uošvė mirė šį
ą. Ar norėtumėte._kad ji būtų; 
•.aląil-čta kapinėse. balz;'mucta- 

ar sjiide^nta?
^- Kiijenttei- Atlikite viską. Ne-| 
•oriu rizikuoti... I

Optjnv.sta.? ir pesimistas

— dabar bent tik ge ai. kad 
mažinu reikia šukuoti plaukus. 
— taria optimistiškai nu.-įtęikęs 
Apgalvis.

L- Taip. — atsakė henupii- 
•<,ųjįs vyrukas pesimistas.- —

kli-

rY’-

rnaf-iu. bot kai ją primerkiu

Andersono pasakos

Grįžta iš.Sp.vietų Rusijos 
donas- davatka- ir kad pa -akoja 
apie rojišką gyvenimą, k. <1 pa
sakoja, net ausys linksta.

Vięiiąjį ktl,sž O-P" nebešken-

— pasąkOĮk tolinu. Andcrso- 
• ne.

rau-

— aš gi rjanvk.’., ne An- 
dcisonas. ar nebepažįsti? — at
sake VjioK’galas

— Ąnau., 1 ‘ ,
sakas pasaltoji kaip (ikras 
unv-.cM&s.

kad Pjrųvka, bet pa-
An-

.♦ » t
A t ,argit na s

Liejių ąejijo. te. Pečiukas 
i grįžt* 4X3i.ųę Visas slapias.
i — K-i M* veiKvį?, - 

seut'įė .'t ■’ į
■ - M:i:i(ižlauii ti| ėję.

— jįųarfb'-.ž.ii'! Kodėl gi ne- 
nuwjgpgpi? ’

— Bijojau, kad ąęgaučiąų Jc- 
gc_. Va,’idilę šiandU'ii labai šal
tas.

lUSUi

i Trakos gyvena Kartais pats 
šoferis randa -eikalo išsukti i* 
kelio, sustoja. K J jis taiso au
tomobilio ratus arba v ' 
to.i keleiviai gali pmnatyi 
žmonėm gyvena, 
iš kelio ir 
miestely e, ])nčiaihe viduryje, 
kur anksčiau buvo rinka. Žmo 
nės karta į savaitę suvažiuoda
vo į rinką ir atveždavo, ką turė
davo narduoti. Dabai rinkes nė
ra. Dabar ir pardavėjų nėra. Iš 
pardavimo Lietuvoje negalima 
pragyvenimo uždirbti. Rinkoj 
panaik'ntcs. o popoje rinkoje 
pastatysi keli meųo kūriniai.

— Kai aš rnąža> buvau, tai 
būva Mūsiynkar. Žnumė- į Mū 
s niekus važiuodavo, ir grjzdave 
iš Musininku truputį girstejėiej 
Mfis’r i akuose buvo kelios kar 
čiamps Te*i pairlavinėjo degti-,, 
itę Ūkininkai, pardavę javus,, 

U*iu>, užeidavo i karčiams st»k- 
lihko išverli Dabar Mūs’ninkai 
au ne Mūrininkai, net Musinia-^ 

•tiivos katlįifiirka*. ieško 
įkuies 

yra
Vasaros metu 
visuomet 
Būdavo |r 
m t 3 kltos Kuris

langas, i
1 * VA JKH v P

šoferis pasuko 
surtejo. Musininku 
p?čiaihe

yra pats svar- 
Jis nieko kito 
gauti šviežios 
Pasirodo, kad

Australijos- laivynas da 
rimus prie T?jsmaJtijo». Rado 12 
kartu aukštesni už .Niagaros 
krioklį. Tai vandęns kritimą^ 
‘pros gilumoje. Toje pat srityje, 
prie Welling.ono, Naujoje Zęlan į 
dijoje, rado 6.5(K) pėdų ugniakal 
u] po vajuieniu. 

* * *
Nikotinas stipru^ nuodas

Nikotinas veikia žmogau- or
ganizmą daugeriopų būdu, ran
damas tabokos lapuose. Jib nuo’ 
dingas augajas plačiai vaitoja 
mas, ardo sveikatą. Kaip kiti pąi 
kotikici, t’ip if taboka, sudaro 
tokį Įprotį, kad vartotoją pu<įp?o 
vergu, kmis verčiamas vartoti 
didesnėmis dozėmis.
skysčio formoje, gali užmušti gy
vulį, vabzdžius ir augalus. 

♦ * f
Japonai stebina pasaulį

Praėjus 40 metų po Antrojo pa
saulinio karo. Japonija savo pro
duktais, technika pramonėje, ste

Armę/jų. 7Xtf/ijaš

Armėnai iš seniu senovės 
nonai kaip ge.iaiisf abekdotinih- 
kai. Štai kaip" saito klausyte ųs 
informuoja Erivano radijo stū- 

■4)4: ’ ' < ‘ A ’ ."-■■J ■ ‘ ■
Klausimas: Ar Lnrbianka Mas 

kvpje tikrai yrą aūksčiątisius’pa>- 
tątas visoje SSSR?

Atsakymas: Žinoma kad vi- 
Kikotina- ai‘kščiausias. nes Liubįąukoje 

pęt rūsyje būd.umas mątąį visą 
kelią į Sibirą.

■ Klausimas: Ar sovietinis au- 
tpuiobilis "Zaparožec’’ tikrai gali 
išvystyti iki 120 kįlometrų per 
valandą greitį?

Atsakymas: Taip, žinoma galt 
— v^žįuo'įfiinas žtinyų ruo Ara- 

birta Vakarų pasaulį Amerikos ’ r-ato kalno! ,j
valdžios ir pramonės atstovai ląn t ---------------- ----
kėši Japom oje. stebėjo jos ą>y- —- Vsisakydamaį • -. dau
gebėjimais išvystyti plačioje gi u laiipi,'r.e^u i.j|dįju|<fc>.

ų pastatė dideli 
stulpas buvo papjautas. 
':nci ktd būtų lengviau 
viršui® patenė duonos 
3et duona visai jam

. ;t>'lpo viršuję, no stogeliu, jis , 
Štašė moteriškę, nešančią name j> 
viežios duonos kepalą. Ta duę-| 
m nuo Jtcipės taip gražiai atrb- 
iė plutelė buvo tokia ruda., kad 
net blizaęp. Re tą matęriskė 

-be kepalo šviežuos duonos. įLamo 
nešei dvi bąltas bandeles.

Kai sgu|ė pąkilo ir. pradėjo šit- 
dvt sVtgkvstulpį. tai duonos plu
ta buvo tekia šil ą, kad niro že 
mės salėjai jziinetj garus Nębu- 
yę jokių ašakų, nęsiinatė jpkių 
pelu. Ne duona bet ’ ragiišis. 
Upk i stulpą įr kask! . .
. Apie Rrikicko šviežios riuonps 
kę^aja pasklido gsudis per vi
slu Musininkus žm.nnds -jfitiefti 

aiškinę Mmninku istoriją, imta- wko > Musninkus, kad- gilėtu

išaiškino, 
kilę nuo 
Mūsiniit- 

būdavo daug

darto žodžio 
k?d Mūsirinkai 
inusė4*. 
knose
inr$’U

kapojo
ij^ą uodega. fai a p ięndavu. * 

rlabsr nė arkliu tjėi a
h’u. tai ir musni nėra Dabar M 'k< I 
įlinkai be musių. Kalbininkai ii?-

ueišėjo

ę,

Chicago, x, UI.
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CICERO LR (R.) APYLINKĖ VEIKIA 
:/f' v BALISTINIU PAŠVENTIMU

Cicero LB., (R.) ♦jylųdEė.ag 
apie 139 T^idffcvbttį, t0-

Ž^frUĮ;-įnftią'žbdžiri preąrae 
Ajryiįn 

K®.'*4Kw jau vieuųojiką metų, 
j Metų ^ktiičiįįs įotlo, kad šito- 
kią'OĮ^aiuia^jj}. buvo ir yrą ivl- 
kaįib^-kąil J» atsakio j gyveqi- 

lietųjų daiigunios kųŲ| 
ir politinį i«- 

ukinęią. Faktinei LB. (R.) yrn 
uatūčftb LB.. orgmuącijav. vei« 

įjūrių' ųharies dvąsioję-. 
yfa ■fetrirtibė/fr dfcMiokimtiną' 

^ HziHpuuta, dik 
tiOją^iaULlL yrą pųMgrižtuą.nųv

tįttAM į bėį^hdaibjAvitbą;^'. 
iįąVjinžtę L^nef

UŠkiŲvardas- 
7 Jejįik ta? ’ r,'patūralic^

» ■ - ■* ■ • »» ■ ■ t - ■; - • > .

o^rimaų-sJėkiamą/pažymėti. kad

ęių Jegąli giįaiuzacęa... T 
j įuįŲ sgiyečnariu sąra - 

šąį- :if -ptegaj jp^ravėda' vadovy
bės7^sayinjįjšy tvarkosi garbih- 
^iį+d^feki^Arū.^rincipū.' Taj^ 
^t- yėda' įtikstją7 finansinę 2at- 
škąiįg^iąybę:. dpt^ą jmei inę finan- 
sinę^ •-atskaitomybę' .nariams ir

. -Y' - ;
:|G^aSt;^^Wero LR. • 
aĮ}yftnkės; A:ėikįosb ; tenka ?pasi-. 
djn&iigtŲ kad .apjtĮinkėĮ gan a; stip 
rial.y^kra:.’ rengia", rminėjimųs, 
kaš^t.^^epgią įSlglinięga Tau 
tp|’ muiėjiįųą,? argam-.

j fęvyknš •
i, jąalrtjpgs 

pnęš

oių, laimės šuliniui skirtų

Anastazija Tamošaitiene: versmių sakos. Guasas.

iu asmenų pečių krinta sunki 
pareiga žedžiu ir daibu.

L. Krikščionių Deni. Biuleteni

PAKLYDĘS BANGINIS PA
SUKO J JCRA

RIO VISTA. P. Kajifoinia- — 
Paklydęs banginis .nuplaukė 70 •. 
mylių į krašto vit’.tirį ii jokiu bū-

| du nenorėjo sukti i iūrą. Moks- 
i lininkai ir specialistai ėmėsi visu 
i priemonių, kad banginis pasuk- 
I tų į jūrą, bet jis [.-asiekęs Rio 
Vistą tilta, apsisukdavo ir plauk 
davo tolyn nuo vandenyno.

Mokslininkai dtr ir šiandien 
|| nežino, kodėl jis sukosi nuo jū- 
jros. bet daba,- jie randa vieną 
j pasiteisinimą. Kada jis priplauk- 
' davo prie tilto stulpų šešėlio’, tai 

jis bijojo plaukti per kitos spal- 
j ves vandenį, sukdavosi ir plau- 
I kė kita kryptimi. Mokslininkai 
naudojo povandeninę muziką, 
bangnių kuždėsi ir bandė pašto , 

j ti jam kelią laiveliais, lentomis! 
i ir kitomis priemonėmis. Tiktai

£0 k^.npnivtįis, siekusius pra
vedi revoHuei ą. Civilinė gvar
dija buvo įvelta į narkoUkų par- •< 
ū ivinėjimą. Iš viso, nfiuja- pre- - 
ridentas ątjekio 46 gvardijos ge- 
nerohis ir 118 policųos pulki
ninkus.

Naujos civilinės gvardijos va
du paskirtas gen. Carlas Rodri- 
gyeą Tliado, kuris dirbo Aįan-. 
čk> provincijoje ir vykusią! vedę 
kovą prieš Mąo Cetimgo šalinin
kus. į •

— Chicagos universitete baigt 
tas statyti ir įrengtas naujas fi
zikos centras naujiems tyrinėji
mams vesti, j.

— Bahamų salose eina Britui- 
Bendruomenės valstybių pasitai ... 
.imas tarpusavės nagalbos 
lais.

reika-t

I

I

Chicagos juodžiai 
skaityklos vedėjas

>9 pąsttUlUfttaiS.. b. -Ų ’ , y.-. 
^Niėkdd nepraleidzia Pavergtų- 

$iė^p>dęųįonsti 
ijlpiįiį,''. v^stąnčių: Chicago: 
Wnuigstyjfc;?*Ciceriškiai - veik’-Vis

■ ŠSKygasifcdO f^frrdėji'.
. t ,-š£ nriėią: rndenęlp apylinkė su- 
.i^gę'ipū^Ųjp^nįką, rugsėjo 
uiejŲ^Sįdivš&Iiunamuose.’ Gro 

(vyrų- Gintaro

finai'skonio maistas.

4’
•ai

turi 
daug panašumo. Atpažintas vie
no asmens menas,darbas. Pcsitei- 
r^VUs ię teko sužinoti, kad net 
arti šimte šių rankdarbių yra 
padarius įr paaukojusi mekyto- 
’ą L- Dnbąūskienė, apylinkės il
gametė spkretorė. šio rašinio au- 
•.orėsį užklausta mokytoja Leoka
diją, iš kur ji semiasi tiek daug 
ėgc.4* ir pasišventimo, greitai at-

Aakė: Jei norime, kad idėja gy
ventų, |ai reikia jai aukoti ir 
aukotril;

Tai dūlėlė pagarba šiai idealis- 
teį ir akivaizdus pavyzdys vi- 
sjęrps; kaip reikia aukotis idėjai 
Grąžiaį?, tautiniais raštais išmar
ginti rankdarb.iai jau iš tolo pasi- 

’ mojo.', renginio svečius į save, 
taip kad abu laimės šuliniai bu
vo apgulti laimės ieškotojų, kol 
visus gerybės tapo išdalintos. 

-• Laimėjimus ppravedė pats 
apylinkės pirmininkas, Apl. Sko
pus- Prie laimės šulinių dirbo j 
pati ponia L- Dubauskienė, jai į 
tąlkind Sof.Pa]ionienė ir E. Ru-| 
mmiehe, nežiūrint , kad ir kaip’

; jos vises' vikriai sukosi, bet vos 
■spėjo ąptarnauti interesantus.

Renginio svečius prie durų 
rhaloniai sutikę Št. Paulauskas ir 
A. Ašoklis; O tauriais gėrimais

; svečius . vaišino A. Dumčius ir 
Ą. -Kizlaitis. Prie maisto dirbo, 

■pltįšo nuo pat ankstyvo ryto Ir. 
ePčahsfeeyičiėnė?* O. Dumčienė,
O. Ąšoklienė. N- Skopienė, E. 

-Rūnimienė. Nežiūrint, kad ga- 
^mi.iidąnios-'Tnaistą jau buvo ge- 
mkąj ' pavargusios, bet svečius 
YtŠšnib sypshiieiu 'vęidtr, -

- nįąitniai $ nusiteikusios.
į jotus’priįfĮauso'ir maloni pade- dyba negali, nes mūsų pirmtakų 
jka 'yišu ten buvusiu svečiu. Na 
^ dėkojo tokioms puikioms šei- g 
lirininkęms! Būtų nuodėmė ty-; 
kęnis prabėgti ir pro pačią apy
linkės;.-valdybą,'kurios nariai it

: vijtirkai sukosi, bėgo apie sve 
čitisį -— kęi vienas nespėjo, kitas 
padėjo, kad tik visi svečiai bū
tų. patenfeinti,: laimingi ir r kąsą

; Įsiio daugiau , žaliūkų įplauktų... 
Dįdyvąvo apie 200 žmonių.

. '■ ,-A. Beržienė

‘ •.'GĮėięr6į.JiĘG>.'(R:) apylinkės vai--

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ NUOMONĖ

Buvęs JAV Bendruomenės 
pirm, dr A.ntanas Butkus rugpjū
čio mėn. 8 d. Dirvoje pateikė ei- I 
lę dėmesio vertų minčių. Paci
tuosime keletą ištraukų iš jo 
.--traipsnio “Bendruomenė Akira-1 
čių Veidrodyje".

...“kėliau pasitaiaknČius nsklan 
durnus pačia e Bndruomenėje, 
kur vienas iš didžiausių mano 
nuomone, tai LB-nės skilimas. 
Gera... stovintiems nuošaliau tvir 
tinti, kad R-LB reikia palikti ra
mybėje ir visai iguoiucti. Palikti >

i buvo žymiai sunkiau tą klausimą 
I išspręsti ir dėl neoficialių mėgi- 
! nimų esame daug nukentėję. Pa
vyzdžiui, vos perėmę KV pirmi
ninko pareigas dalyvavau bend- 
’ liemenininku pasitarime Chiea- 
goje ir ten jau tada užsiminiau, 
kad būtų pats laikas ieškoti bū
dų tą nelemtą klausimą taikiu 
būdu išspręsti. Dėl to pareiškimo 
gavau tame susirinkime daug 
pylos ir po to vien dėl to kele
tas Bendruomenės pareigūnų su 
didžiausiu nepasitikjjimu žiūrė-

Už ką! ramybėje dabartinė Krašto vai

yra užvesta byla LB vardui at
gauti- Tos bvlos vienašališkai nu 
traukti negalima, nes galėtų 
mums tekti visas teismo išlaidas 
sumokėti Kalbant apie teismo iš-

B- Novickas — iždininkas, 
So. Palionienė — renginiu va-

Ir.
turte administratorė.

St. Paulauskas — spaudos in
formacijos atstovas.

Pranskevičienė — ūkio —

laidas, jų ii dabar mums nepap- į 
"astai yra... Antra, kitiems LB- 
nčs vardą nasisavimis. praradom 
galimvbe Illinois valstijoje įsire
gistruoti ir ten gauti ruo mokes
čiu atleidimo statusą Trečia, gin
čui ilgai tęsiantis' atsirado vienos 
ir kitos pusės šalininkų ir tokie, 
tuo ginču prisidengę, nebenori 
LB-nei nei dirbti, nei aukoti.

...Aš pastaruoju laiku Kali.u apie
’Bendruomenininkų klubą", kti- jc į mane ir net tiukdė darbą... 
riame telpa įvairių ideologijų Gaila tik kad per tą laiką mes 
žmonės. Tame klube yra labai j praradome daug progų Beztdruo- 
m-ažas nariu skaičius. Tai tik to- menei labiau suku-nsoi^^ę'^ jr 
kie, kurie save skaito ‘vyresniais’ .
ir viską geriausiai išniaAančiais 
bei patys save įgaliojųsiiis kal
bėti LB-nės vardu. Tą-jief ir da
ro be atvangos. Keli to klubo na
riai vra šventai isilikine. kad LB

. r . .. , ~ " i-ne tai jis pats...

Savo pranešime pirmoj JAV 
LB XI Tarybos ,sesijoj d-*. xA- 
Butkus vėl pateikė eiles reikšmin
gu minčių: 1

.Laikas užgydo.ir didžiausias 
žaizdas, tad ir LB-nės.\ginče dė] j

vardo vyksta ’ didelė- esįoĮiueija. 
Mūsų KV kadencijos, pradžioje 

i —------------- ----------- ---------------

-1. 4* < B • * ’I • l * * 1: • t * l . a < »t • J C * ' - LM < >

ir kitomis priemonėmis. Tiktą i 
tamsiai debesuotą ir ūkanota die 
na jis plaukė ir praplaukė p^r 
tiltą. Manoma, kad dabai jis 
išplauks į gylį ir susiras kitus 
banginius.

norij 
būtij 

Los Angeles juodis, o baltieji noi, 
ri Bostono baltaodžio. Komitetas 
negali susitarti. . Ų.

sut-iupvti daug lėšų teisybės ieš
kant Amerikos teisme. Svarbiau
sia. ginčo įkarštyje žeminame 
Bendruomenei vadavau jaričių.
in.rtoritetą, ir prarandame jau- |. 

 

nesniųjų pasitikėjimą...

Bendruomenei vadovaujan
tiems neužtenka tvirtinti,: kad 
LB-nė atstovauja visus lietuvius 
kai dalis tų lietuvių ir net jų or
ganizacijų Bendruomenės vi
suotinumą nuginčija, šiandien 
ant Bendruomenei vadevaujari-

ATLEIDO PERU GVARDIJOS 
VADĄ

LIMA, Peru. — Praeitą penk
tadienį naujai _ išrinktas Peru 
prezidentas A. Garcia atleido' 
vyriausią civilinės gvardijos va^- 
dą Rail Pareją.

Peru turi savivaldybės polici
ją. ginkluota buožėmis ir revol
veriais, ir civilinę gvardiją gink- 

. luotą moderniškais šautuvais .ir. 
kitomis priemonėmis. Civilinė 

'’gpūrdija y ėda kova prieš visos 
rūšies maistininkus, 'Mao Cėtun-.

— Erdvės kontrolės vadovybė, 
nutarė lapkričio mėnesi iškelti į 
erdvę žurnalistą, kad aprašytų 
kelionės erdvės įspūdžius.

Mikn.šileikio apsakymų knyg£ 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autoriui pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
*22 ilgesni ir trumpesni apsą-

:. ■ kymaL-184. psl. Kaina 35. j 
■ Gaunamą “Naujienose” h pa*

autorių^ 6729’So. Campbell .
Avę^ .Chicago, IL 60629.

4

KAIP SUDAROMI

ų : ; .... ■ ■ i i Ulin-

SUSTOENTMąS/LTETT^^ I

y . yra seniausia, - didžiausia ir- turtingiausia lietuvių fraternalinš 
organizacija, -lietuviams- ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbūs, gelbsti ir kitiems', kurie tuos
> :-r .- darbus dirba. “ ' ’ • . i;-1. - ;

SLA Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 1SLUONUS doleriu 
apdraudą savo' nariams.

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 
nariams patarnauja tik-savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietūyis ir'lietuvių, draugas gali 
Susivienijime apsidrausti Eki. $10,000. y

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrguda — Endosrmeat 
Insurance, kuri ypač naudinga jannirrruil. «rie'k^nfiiri. 
aukštoje mokslo-ir ji£ gyvenimo pradžiai/ L ~-7

- SLA — vaikus apdraudžia pigia .terrninūota. apčraudtt už ’’ 
$1,000 apdraudos sumą-temoka tik $3,00. metama.

w

I

■ i

' i

jie Janis thWai

Atdara šiokiadieniais nuo

ž 
s

■; pirm.;
- ’1ASD^cius L_.vicepirm.
.^>i®«KaBskienė-bL sekretorė,

įt lt .C^nrfkmjc, JL IHelkio, y.' Kainbot.fJL Kfilitefti ir JL Viri-
-■ ~ ' __ ~ ---- Į į’"" - • —f" ___ — _ __

r

5 - i- Dėdės lerao gyrenimig. Tai ne mhk

ateini t iU4®j«,ĄąskirTtyt* ridnnsUais. T» 2TO poslapiu knyą

-

m?- •> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tnrzib 
te* hioio ■ AdomaiŠė

Ų'4 • LfrTUVHKASTS PAMAIYS. Henrac Torm>Ttm*Ja^. 
BemUl parašyti rhid'Ji kpit ^ytprttarlu*, remUnria Pakalnėj 
Ctbftivns tpekriKu duornenlmli. iprešynuiJ Jdornflu kiekvieno 
BstuvisL U^dinyt Kuetrsotas tuotriukoniK pabaigoje duodam 
Tftptardilv P***dfidmx’s.b Jų Turtiniai | rokleėJų talHą. CsB»

flkfy lot!? plrmūnėi Juosės Vsičitinjenėe atsiminimai apie dahn 
Mcteg bei ją tetortją Ir eigą. Įdomi’skaityti Ir nedainuoju.

’ < M CAUWS Ū1M< •♦ti-onėM* Oriateftėi tti
b aitatyi tpl* timed* ir dėti# aapriLL Lietuvoje Ir pb 
bnlieyikų okujMdJcw metai*. Knyga turi 534 pualapix 1.

2.■ jį JULIUS JA5ONTR. poetai k r^ToHūdonlertn*, nenrpr* 
IM ir kūrenai! laterprrtaojataM ry»*nLm* ir »olitikoj«; tik r 

knygoje «pte Julian* JtnocJo gyrenimą Ir po 
MU. Dthtr bOtę JI gelfana pevadinti kovotoju ui imogaui telf*

0.

NAŪJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago. Ill. 60608 siųs
kite čekį It pridėkit vien^ dolerį persiuntimo Išlaidom!.

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. _

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ___________

J. VenelavB*, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

2759 W. 71st St„ Chicago, UL
* BtFESTINGAI (3PILDOMI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL- 

DUKYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

D. II HLMAN, B.S., Redstmctas vaistininkas

ž-or constipation režief tcmorre 
. reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. ' 
You’ll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

Read label and folia* 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. tS82

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
(D tomis--------------------------------------------------------- 110.00

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. 86.00

$6.00

$5.00

$400

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina —■ 
siuntimu).

307 W.. 30th SU. New YarlVN.Yj1&001 
Tel (212) 563-2210 ’'"' ’' '

r- v
v

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
Išrašė 700 puRiapiŲ knygą, kurion sudėjo viską, ku bei M* Ir 
M. kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą Hetuviuf 
tr lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium Ir prof. M, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini rerttanw 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Piltai g|»

3 — Naujienom, Ch:cajo, 8, K. Wednęsda^-, October 30. 189"
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Jei naklystų, tai, rodos, 1982 m.' re-ir visame pasaulyje.
Los Angeles Įvykusiame (tarpe! Tokią VLlKo "Finansų Miitis- 
kita-ko febai suorganizuotame) ! tejos” padalinių yra daugelyje 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini 1 netik Amerikos, bet ir kitų laL- 
mo Komiteto seime, kuris nors Į voje pasaulio kraštų vifetOse, ku-

.. ....... — > pastebėjo, ka<| ių vienąfč'a Los Ąngetes, da

As of J*nu<ry 1, 1930 
Subscription Ritasi

d ;cago $45-00 per year, $24.00 per 
Jx , lonths, $12.00 pėr 3 months. In

metams _______
pusei metų ____
trini s mėnesienų $12.00

$4.00

other USA localities $40.00 pėr year,i ganadnU- 
$22.00 per six months, $12.00 per 
Jiree months. Canada $45.00 per year;
•<her countries $48.00 her ye&r.

25 cents per. copy

Nuo sausio pirmo! dianos 
Dienraščio kilnos:

Chicagoje ir priemies&ucw:

metams __
pusei metų

vienam mėnesiui
• Kitose JAV vietose:

$45.00
$24.00
$15.00

$5.00

■mebrny _______
pusei metų _— 
vi p n a m menesiui

$24.00
$5.00

prakalbininkus pastebe/o, ka-|
Lietuviu Tautos Fondas yra VL- bar kaip tik laikas priminti, ry 
IKg “Finansų Ministerija*’, kas
reiškia, kad Lietuvių Tautos Fon-1 Fondo atikotoju pagerbimo die
dą-, oi ąa.nizuoja, prižiūri ir skirs-1 na, numatyta rengti lapkričio m- 
do lėšas VLIKo veiklai — čia vie ; 3 d., sekmadienį, parapijos salė
toje, Amerikoje, ir toli už jo- ri-j je.
bų, kur tik yra reikalo atstovauti 1 Rugsėjo 29 d. Kalifornijos -ky 
Lietuvos laisvės atgavimo inte raus Tautos Fondo piimininkas

ri', n stĮ besiartininčia'Lietuvių

metama — 
pusei metų

$48.00

Naujienos eini ktsdlcn, išskirūst 
sekmadieniui, pirm^iieoiui ir šven
tadienius. T Lite Naujienn Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicigo, 
IL 60608. Telef. 121-3100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su rtaa tymu.

nuo 9 vai ryto iki 5 vai. popiet Šeštadieniais —

ŽURNALISTIKA, JOKS MENAS APVERSTI VISKĄ 
AUKŠTYN KOJOMIS

Tokios mintys man kyla, paskaičius M. Drungos 
straipsnius “Drauge”, kuriuose jis dialogo forma, kalba 
apie tų keturių pavergtos Lietuvos menininkų pasirody
mą šviesos - Sandaros suvažiavime ir Chicagos Jaunimo 
Centre. ’ ’ ■ ...

Pirmiausia, noriu pastebėti, kad jų sugretinimas, su' 
pabėgusiais iš okupuotos-Lietuvos dr> K. Eringiu, Simu 
Kudirka ir kt. yra Ukfas pastarųjų užgavimas-

Galbūt, būtų galėjęs M. Dranga taip rašytų jei bent 
vienas iš tų keturių būtų pareiškęę ■ norą, nebegrįžti į 
ckupuotą Lietuvą ir pasilikti laisvajame pasauly. Neži
nau, ar jie jau grįžo į savo okupuotą kraštą. Gal koks 
nors vienas iš jų ir gali pasilikti. Bet M- Drunga galėjo 
savo tokius vedamuosus rašyti tik po tokio atsitikimo,-! 
kaip jis, įžeidžia tuos taktiškuosius pabėgėlius* iš “so
vietų rojaus”.

Šitokią filosofiją naudojant, mes turime prieiti iš
vadą, kad Lietuvoje išvis nebuvo tikrų komunistų ir So
vietų Sąjungos draugų. Atseit, net pats Antanas Snieč
kus, jei jis būtų turėjęs progą pasprukti į Vakarus, kaip 
yra padarius jo motina, jis būtų tuo pasinau
dojęs.

Vienok gyvenimo faktai mums kalba kitaip apie tų 
tikrų lietuviškų bolševikų nebuvimą. Vietoj pasilikti Lie
tuvoje ir laukti vokiečių okupacijos, jie visi pajudėjo į 
Maskvą. Galima prileisti, kad jie buvo prievarta gabe
nami maskviriių okupantų- Galima sakyti, kad jiems bu
tų gręsus bausmė iš hitlerinių okupantų, bet vistiek ne
galima suprasti, kad joks iš tų Į Maskvą pasitraukusių 
susovietintos Lietuvos pareigūnų, nebūtų^ pasitraukę į 
Vakarus. *- h

Todėl, man atrodo, kad nors aiškinimas, kad paverg
toje Lietuvoje jokių tikrų idealistinių komunistų ir So-

vietų Sąjungos draugų nėra likę, yra tik didelis per
dėjimas-

Galimas dalykas ,kai-p mes dažnai spaudoj skaitome, 
kad taip bolševikine sistema yra nusvilę visi Sovietų 
Sąjungos gyventojai, o ypačiai jos 'pagrobtų Pabaltijo 
kraštų žmonės..

Vis dėlto, tas sovietinis bolševikinis rėžimas išsilai
ko pavergtuose kraštuose vien tik tų kraštų bolševikinio 
elito pastangomis, kuris yra paklusnus Maskvai.

Mums tenka džiaugtis, kad tie lietuviški bolševikai 
buvo tokie apsukrūs, kad išsaugojo pavergtoje Lietuvoje 
bent 807c lietuvių, gyventojų, kuomet Latvijoje ir. .Esti
joje šis gyventojų nuošimtis yra labai apgailėtinas-

Aš visuomet buvau numonės, kad mes turime du 
skirtingus frontus — pavergtos Lieuvos gyventojus ir 
laisvuosius lietuvius Vakarų vastybėse. Man atrodė, kad 
tie frontai yra labai atskiri savo veiklos priemo
nėmis.

Kuomet mus džiugino pavergtos lietuvių tautos pa
stangos, išlaikyti pavergtą .Lietuvą lietuviška, mums kė
lė; įtarimą,- kad okupantas visais kėliais stengiasi suskal
dyti lietuvių išeivijos veiklą. ' ■>. '■ •;

Prieš keletą metų buvo priimtas visų Amerikos lie
tuvių veiksnių, VLIKo, LB ir ALTo. deklaracija .apie 
Amerikos lietuvių santykius su pavergtaisiais tau
tiečiais.

Man rodos, kad šitokios deklaracijos- turėtų laikytis 
visi išeivijos lietuviai.

Vienok atsiranda Amerikos lietuvių,met iš profesio
nalų, kaip inž. L. Mockūnas arba kun. Kežys, kurie gal
voja, kad jie turi daugiau proto nuspręsti,- kaip tie vad. 
“ryšiai su tauta” turėtų būti tvarkomi,negu visų išeivijos 
lietuvių veiksnių geriausios galvos buvo nustačiusius 
Cleveland© deklaracijoje.

Prie šių kelių mūsų išeivijos frontą ardančių ben- 
dradarbiautojų, tektų priskaityti ir eilę tremties meni
ninkų, kaip V.K. Jonyną, K. Žeromskį, St. Santvarą, so
listą Grigą ir kt- Mes galime būti jiems kiek nors atlai
desni, nes jie tiki, kad jų kūryba turi būti įamžinta ii- pa
vergtoje Lietuvoje, bet mes negalime būti tokie atlaidūs 
įvairiems “Akiračių” veikėjams, kurie nenori paisyti jo
kių bendrų išeivijos arba bent JAV lietuvių gyventojų 
nutartų direktyvų, kaip tvarkytis su . mūsų frontais. 
Jiems derėtų tą viešai deklaruoti, kad jie nemano laiky- 

| tis jokių išeivijos lietuvių bendrų nustatytų direktyvų, 
I tuomet mes žinosime, su kokia grupe mes turime 
reikalą.

Dr. Kazys šidlaukskas -

Žemaitė
RUDENS VAKARAS

'''T’psjnvf’l -*■
Paskui, kai išgiidū žmonės mudviejų užsa- 

kuc na. kad api mto mane,kaip Levuką šį vaka- 
ią šunys: “Ar tu iš trrdvns.išėjaitu mergij

nematai? ar tau ne gėda imti tokią seną, negra- 
žą pliką samdininkę!...” Kas gali beapsakyti....
Ir varlės grioviuose pradėjo kurkti ... Kiekvie
nas ant galo pridės: “Jau ta senmergė, tur būt, 
apdavė!” —

Visi pradėjo juoktis.
— Teisybė, teisybė! — sakė pati juokdamos., 

Ir manęs mergos klausė: “Pasakyk ir mums, ką 
tą uždavei Milašiukui, kad tave ima”.

— Paskui pasitiekėme gerai, — pasakojo to
liau tėvas, — supršėme visus į Vestuves, pradė
jome vaišinti, mylėti, raginti, pripylėme visits 
statinius...Kaip pastipo mano pačią girti tie pa
tys, kurie pinna peikė !....“Ot, sako, Tadaušai, ge
rai padarei.... Tokios pačios paieškais nerasi: šei
mininkė maloni, nors prie ronos dėk!.... Aš jam 
ir patariu ją imti”- Kitas: “Ir aš taip sakiau — 
sutikusi bus pora”. Mudu su Tavadore juokais 
nesiliaujame. Dėkui ponui Dievui, jau su viršum 
dvi dešimtys metų, kai susidėję, dar bogo žodelio 
vienas antram nepasakėme.

Ir, keldamos nuo stalo, apsikabinęs pačią, 
pabučiavo jai Į abi rankas. Visi sukilo nuo stalą 
Morta indus valė. Petrike, apsikabinusi tėvo 
kaklą, sakė:

— Tetulėli, balandėli, šnekėjai, šnekėjai, ant 
galo pats ant savęs nušnekėjai.

— 0 ką nušnekėjau ? — klausia tėvas.
— 0 ką. kad matulėlė ir neturėjo pinigų, dėl

bą. -'-į penhągą-paskui'Stckholmu, ke-
A pię tai girdėsite dengiau -^ūr-.liėnė <ij. “Daįtie Star” 'Baltijos 

sų. Los Angeles. radijo prpgrą- į jūra, viešnagę Helsinkyje ir pa- 
itKhe fe savoje spaudoje. ■-'■■■ .-Į baigą grįžtis Stokholman. Skai-

VLIKo seime 1982 m. Los Ąn-. čiaii apie daug ką. girdėjau “J)as- 
ęele--. taip pat kai kuriuose- AL-' kalu” <hr daugiau, bet autorite- 

inetiniiHise suvąžiavimijose linge, žodžio iš VLIKo — iki siu! 
kuriuese inartde-’ ne. . '

Manau dėlto, kad lapkričio 3-

Mykolas Na|i(j;(ikaiti.s sukvietė 
skyriaus valdybos, posėdį, kuria
me buvo aptartą ąrtėjanti lapkri
čio 3-čicji.dreną*— :Tantbs Fondo 
a nk'tujų į.a^e'i^iiĮiiui skirta-. Lo> 
AmgėĮięčiaK ąfbV kaliforniėčiai.
,sv..so, 1!'.aftisFc-TTdc.’ vra sudėję : to 
d dc''s-.- Į ;- rt? ,k ? ' Čikagoje it kt
lotą niėrtr buvo-cfejiĮ gana-iškil -1 ko dalyvauti taip paj — giixF 
minga,<■ pugcroiiuaįjj. bet -įctabar' iOsi. kąijturių pastabų, kad ypa- ' čioji bttš jabai įdomi drena ne
atėjo laikąs pagerbti- ir kitii.-, ! 
nam esnius i r p uų esrii u s. aūkbto - 
JUS,' ’ - V r

! čiai VLIKas atlieka: milžiniškus tik. susipažinti su mūsą Tautos 
darbus Lietuvos laisvės koipje Fondo. k.alif or mečiais 
tarptautinėje plotmėje, bet. spį-F 'niketojais, bet -taip 
'ai "mažai girdime...” skundė-i 
kai, kurie tolesnių provincijų ąts-

•-lovaiį Trumpai, drūtai: peiĄjj^l 
žai propagandos net ik'apie

j.'matomus darbus, bet 
'tai. kas jau sėkmingai 
padaryta.

Asmeniškai su tokiu 
visiškai sirffeku. štai net.čgtr ir .

stambiais 
pat ir su 

VLIKo’ stambiai darbąiš, pirmo
je eilė je . api<’ VL?Kc dalį Fa- 
baKrė^iū'-Thikos ir Laisvės Žygio 
■ęrganfž-,virne ir jo vykdyme, 

ite paties. VLIKo ..aūtori- 
tc ingų. info: reikalu,
o ęyr. įėrjru. jei iVLIKo centro 
p: fe^ąūhės iš V/asbir.gtono. atvy
kęs čia. i Lqs Angeles .mūsų pub- 

,. . , . 1’1'a paįijforniuc-tū. savo žodžiuda'bar, era, Los Angeles, girdisi: '
“žinovų”-balsų, kad ’Pahaltįęęm’Kaip ten* bus, ar.nėbus— lie- 
Taikos ir Laisvės Žygis dkfziau-; f tuviskoiį publika- netik’ iš'Les 
šia dalimi atliktas latvių pinigais :-Aug-Mesr -bet ir plačių apylinkių 

. ta •) d ‘’I’aUtC-
dalimi pinigine VLIKo ir galiąu- j Fondo dfenginyje šv Kazrmie- 
*iai maža.dalele — estų. Tokius' ra parąpros salėje. Nežiūrint ar 
‘ faktus” pasakoje žmonės ir jų:! kokių švėčių iš tofiaū bus ar ne- 
“partijos’. nei piršto nepridėję] bris,^pagrindiniu-, kalbėtoju’ jau 
orie to žygio pasisekimo. Raga--I yra-’-pakvieštas ir sutikimą davė 
liau vra buvę net jati ir kėli, kalbėtojas dr. Feliksas PaĮūbins- 
straipsmai lietuviškoje spaudoje, kas.
aprašant-žygio, pasisekimą,', pė-

net apie 
ir našiai

teigimu

ir žmonėmis, paskiri tik maža , ia ikfiiro-ą • lapkričio 
dalimi pinigine VLIKo ir g;

šie.rr.e,- iienųi|$tamo Tautos 
Fondo, ir išviso/' lietuviškosios 
veiklos, niekada nepavargstančio , . . __ ,
super-- d.ffetlįitpj^MykoloVLIKo net vardo. 
Jakaičio sušauktame posėdyje bu 
vo pasitarta.V-ftutaila. pasiryžta I 
to lapkričio 3_čfOs dienos, rengi
nio, kuria’ įgyvendinti dabar jau 
bus “inobilizupjami” Tautos Fon
dui pritarantyš žmonės, darbuo 
tcr’ai. kurie pagerbimo renginį

D'aūgiaū-žinių apie ši’ svarbų 
• renginį bus-paskelbta vėliau.' ;

Tautos Fondas finansuoja vi-l 
ą VLIKo veiklą ir . tuo pačiu 

į žygio paruošimą ir jo vykdy
mą. per VLIKą yra Įdėjęs dide- 
'ę sumą Tautos Fondo aukotojų 
'-irdėtu pinigų. Taigi' dabar-ge- 
■iaii>ia< laikas labai tinkama pro-

iftpkiičio 3čią‘ (Iieną, Los Augę ga Tautos Fondo aukotojų'pa
les padarys'pagalbiai atmintina j gerbime Los Angeleslapkričio'3 
diena visiems--niūsų KaHforni- Į d., patekti tikrus davinius apie 
pys Tautos FonUo aukotojams. Tauto* Fondo stovį išviso, o ypa- 
Jie to verti — jiems turime; ati čiai faktus, kiek tai liečia VLIKą. 
duoti tinkamą’padėką ir pagal - rengiant žygį, pradedant Ko- 1

- w- I'*"-' ? I K 4

to neduodi šuniui sriubos, bet pats bučiuoji jos 
rankeles, . • V ■

Visi' pradėjo juoktis,! kĮėįėti, o tėvas myluo
damas Petrike, sakė-: L .< .

— Ak, tu, blusa!.... Iruizvarei mane!
—■ Tegul bus pagerbirįtaš Jėzus Kristus!

Ant amžių am-žinųjųĮ — .visi atsakė.
— Ar iš manęsj sedajyj- taip juokiatės? — 

klatisė Mažutis, dėdamas kepurę ant krosnies-
Prašome, kūmaitį* .toliau sėstis, — prašė 

šeimininkė. f- i y ’

’— Juokėmės iš Petrinės, dędele, — sakė Sta
siukas, — kad ji ant kalbos.tėtušį užvarė; mūsų 
visiĮ mintį ji viena balu išdrožė.

Užvarinėja' mane ,vaikai ... Ką pa
darysi! -Ą ''"

— Žinoma, sus’edėli, — sėsdamas -sakė Ma
žutis — dabar tokia gadynė;!-vaikai protingesni 
už tėvus, daugiau išmano ir daugiau žino . .

— Bet tas jų išmanymas tankiai juos pa
gadina, — atsakė' seiiruninlęas :j— išeina niekas, 
tėvų žodžiais, ir juos pįačitfš paniekia visai.

— Neduok Dieve! Mažutis,' —Bet tik 
tie įjasileidžia, kurie p^fclrtf^a-Į ■ blogas, labiau
siai girtuoklių sėbrystes-.O-šit, kure kaip Gumba- 
kio Kazils ieško išminties iri 'šviesos po raštus, 
tie niekuomet nesuklys pieko pikto nepa
darys. L

— Et, baikos! — pamojo rankas Šeiminin

* * *
KRENTA LAPAI DAR 

NEPAGELTĘ...

Les Angeles lietuviškąją kolo
niją šių metų rudenėlis nusiau
bė negailestingu vėjeliu, jei ne 
“audrele”, netik nupurčiusia dar 
net nepagelfe.rius žaliuojančių 
medžių lapus. bet net palaužu
sių i r "dar visai “stiprius” lietu
viškus medžius — patriotus lie
tuvius. Štai vieną tokį lietuvišką 

(Nukelta į 5-tą pusi.;

kas-
Dėde, netiksi, taip šnekėdamas, mūsų tė

vui, — juokėsi Jurgis.
— Ne baiko^ susiedėli, ne baikos! Aš pats 

mačiau tikrai, kas-tiktai pradeda skaityti, tuojau 
palieka doresnis; pągaliau ir mano paties vaikai, 
kaip ne t’e atsirado. Duok Dieve sveikatos Gum- 
bakio Kazimierui T Jis įpratino, Įkalbėjo...Pirma
pats šventą deną ateidamas” skaitydavo — mes 
klausėmės; paskui pradėjo patiems dalyti. Toki 
padarė gerumą, žmogui negali apsakyti.... Iš baž
nyčios vaikai kaip'sudegę parlėkę skaito lig-va
karo ; nuo darbo valandėlę gavę laiko,tuojau kny
gelę nustveria. Jonukas su Juozuku jau ir rašo 
žemaitiškai. Kasdien džiaugiuos ir Kazimierui 
dėkoju. Dievas jam užmokės....!

— Gyvais, — pridėjo Morta.
Visi į kits kitą pasižiūfėję. šyptelėjo.
— Kati doras, tai doi-as vaikas tas Kazimįe- 

ras. Kad 'tokių jSaug būtų! — pritarė šeimi
ninkė. ' '

. ' *' U L ’G
(Bus daugiau)

PATS ’SKAITYK ik KITUS PAtfAČ!Nk-t ( 

SKAITYTI pilENRAŠTĮ -’/NAUBEMO^ i H

U-Naujienos, ChiCiĘb, ’V--!nc •!October 30. 1985
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vakarų; vijai

- Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doh Minkšti

>’ h tokiu adresu;
Naujienos, 1739 g. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DAUGIS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

W*8tchest*r Ccmmuojty klinikoj

Medicinom direkfcriut

19W S. AUnhelm Ri, Wcrobw^r, HL 
VALANDOS: 3—3 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba .562-2728,

TEL. 233-4S5Ž

Service 461-8200, Pa^e 06058

D& X R GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ i 
ĮPECIALYBŠ: AKIŲ LIGOS 

8921 West 103rd Street

įį “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
/ Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki pęnk- 
s-.- tadienio 8:30 vaL vakaro.
’ Visos laidos iš WCEV stoties,

St Petersburg, Fla., 12:80 vaL p,p. 

is WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

li^ę- Kžibp P<r-ą U- 
ve 

M ir 
ai^oioie, dlvgou ąr romiau, 
NsUiab nekalbam
jau ję UbtĮi pĮ-tų bctuvil- 
k9Šę» pakulinė* spaudos hęni- 
zngto pųripimą, bj?t ir amerikį 
nes sjMiUftei gapp išgamų 
timą ir jrt vertinimą. Abu, man 
i'odesų buvome ubM ' apKMų Ir- 
rirw” padūkę nęprikUu 
soinųs Livmyp’ karipoinęoės t^r- 
nyb, (ę — iŠ kukio dąli- 
nio ir kokiu Prip-us jĮ- 
ėjp aWigOfl. gjubingaj ąMikį 
Lietuvos pilietinę — karinę pa 
reįgą, ręąįęų jąųn. pųskariipĮtkio 
laipsnyje, rąi ųėm taip svarbu: 
jis liemyiškąmę gyyęnį|ne iki 
paękOrinės Qlgnos buvę granito 
:tkppUQ prieš sPYięttoįtų bendra 
(ląrtųaųtpips su vietiniais koįo- 
boraųtaĮs. nežiūrint kaip ir kur 
okupanto statytipiai stengtųsi iii 
filtruoti tnūsų eiles- Dar anks- 
čiąų, kai čia lankydavo^ gpnęro- 
lo Petronio donininkai — PšLas 
visada pritardavo jų hoikotavi- 
mųi — pi^ętąviiuųi. Buvo dps. 
mis ąukptpjąs lięiųviškpms orgą- 
nięacijorns, skaitė daug liežuvis? 
kąs spąųdos, hUVb dgameįįs

“Naujięuy” p.ięuųmęrątoriųSe 
_ taip pat skąhė ir anjerikinės spaų 

doš kai kurjuos laikraščius. Lan: 
Chcagos Lietuvių Na^U1 kė, gabmė kakytį, visus.lietu vis-.

.ginš VĮgiiį išsiplėtimo hemo-

5p40 S. PULASKI RD, 
. Chicago, DL 6A62S

p; :.4žQFtOMETRISTAS
iĮ:3&2£-UETOVĮSKAI

2S18 W-Tlst St Tek 737-5149

PRANEŠIMAI

į? Našliukių ir Pavienių Drua_ kus rengūiiųš. prie biliąto dažnai
pridėdava- ęįar ir auką. Dalyva
vo sau bliovė, rąrnoyėųuo^ę, Tau-

, rė^publikp-
Ave. ; nuošė ir Buvo nepakeičiamas;

! savo žmohųs Rūtcs (labai akty
vios lietuviškųjų organizacijų

- šiuo' įlietu ji yra T-.
aės S goš ..Lis Angeles skyriaus.
jiirųiininkę) pad&jejąs- vįsųpsp

nįjįss dai'huW- Parastai'ąįšę -bet 
' kuri mb;ū^. l.leįkyį-sąkom^ kad

ųetekomė tąvrąųs Ijetyžįk.. Ne--
periiė4ūi'' - turWL sąkydąįria.-i, 
kad Petro-Sakorirsinęnybęje ne; 
ieketne-yiėno pačiu' tauriausiu. .
lietuvių.' Petras Šakį gimė 1Į13; -^ėse ^zių. šis visos-žemės me-, 
m. TUgpjąęjo.S 4. pap antyčių esą, j džjy tews šiandiem turit dau- 
Panevežid/ąp^kr.' įdirę- L<į Ąm-[ gi|ti y^ąip;6;^1 irfetų 'ir .tačiau, 
gėlės 1985.;in. rugsėjo <į; Įlsė-! tebękvepūoją, te
kis Petrą’ faniykįę - £ Aaiįęję 'i bętmų^a isto'ro ir žen^ės .paistą 
pęe anižiU"-; W? WM1 !*

wikimas jyyks penktadienį,
.lapkričio 8 dieną, Anelės Kojak tiniųosę ' pįiųąse, 
salėje, 4500 So .Tahnan ž-vc. • 
JBradžia 1:00 vai p. p.
k; Kviečiame visus narius atsi
lankyti, nes bus renkama valdy- veikėjos - 
jba 1986 metams ir yra daug 
paribių' reikalų aptarti. Po su-

b “contact leases”, '

■" INKSTUI ?ŪSLĖS IĮ
' PROSTATOS CHIRURGUI 

1656 West 63rd Street
Valandos: antrai 1—4 popiet, 

. kętvįrtad. 5—7 7?— yak.
Sttse^ tcieieius: 776-2SK,

šąsdepcijec 44S-554£

PASTABOS IŠ TOLO
\ Atkelta iš 4 psl.

ąžuolą, gilias šaknis Kaliforni
joje įleidusi Į labai derlingą lie
tuviška dirvoną, rudenėlio vėje
lis pąlaųžg i§ pat šaknų — nu- 
.trąųkęs jas nuo bet kokios gy
venimo gįjos.- Vadinasi — mirė, 
neatsigausi. Tavo šaknų jau ne- kad s.veiiipQj.ė žęing^ė-

■ -Florida J. p.

BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
; Petersburg, Fla. .33710

TeL (813) 321-4200

DR U

Netikėtai staigiai mirė mylimas vyras ir bran
gus tėvelis ; ,

Apdrs lutes' p»rkr»vrtyTn£- 
li Įrsiriy atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL-376-1882 ar 376-5991

STASYS JUŠKĖNAS.
» f ‘

MMERK KAUSTYMĄ i

- M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrtvds 

ŽEMA KAINA
fTiimam Vaster Charge
- ir VISA korteles.

- R. ŠERĖNAS. T»L ?25-teš5

•-1’ ■" "—”-------------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo &3O iki 9:30 vaL ryto.

” Stoties W0PA - 1490 AM 
trantliuo fames iš mūšy studijoj.

. Marquette Parke.
i » . . . - '

' Vedėta — Aldona toekus
• y { r "

• .715^ So- Maplewood Ave.

1 , Chicago, IL 60629
< ; '-Tdcf. 778-1543

koplyčioje.

gyv. Brighton Parko apylinkėj, 4550 S. Christia
na Avenue- ' . -

Mirė 1985 m.- spalio 27 d., sujaukęs 79 . ipetų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Zarasuose. . ■

Amerikoje išgyveno 34 metus-
Paliko nuliūdę: žmona Leokadija, pagal tėvus 

Berapinaitė, sūnus Kastytis, jo žmona Zelma, sū
nus Algis; Lietuvoje liko sesuo Angela; pusseserė 
dr. Konstancija Šimėnas su vyi’u Juliu, gyv- New 
Yorke: pusseserė Alė Matekūnięnė su vyru Petru, 
New Yorke; Australijoje liko pų^brpjis Albertas 
Blaževičius su žmpn^ Vale;

Kūnas pašarvotas Lack-Ląękąwię^ 
2424 W. 69th St., Chicagoje. -ri .

Antradienį bus b.udętuvės 7:(įQ vai.
Trečiadienį, spalio 36 dieną.

iš Lietuviu Evangelikų Liutei'opų ^žny-J
čios 6641 S. Troy St., bus nulydętą^ Į.Liętuvįų Tau-j 
tines kapines. , ■ > ■

Visi a. a- STASIO JUšKĖNp giminėm 
ir pažįstami nuošįrdžjai kviečiąmi- dalyvaūp laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį parfeĮVĮKąvįmą iv at
sisveikinimą. ‘ ,

'> į f »/ Į i P
Nuliūdę lieka: ,Žmona, sūnus,'yparti, giminės,’ 
Laidotuvių ■dii<^tt''»riai Stepppas. C. Lack įr. Štr 

nūs. .Tel. 737-1213.'; , . . ' - (V.

vafc.
vai ryto

MINUSIŲJŲ MĘDŽIAI

vėlinių Dimi nikaičio Kyparisos, dievo ĄpoĮo- 
, . no pųmyletįnio, kuris per neat- 

Bielis; pnim >ąl.gull]ą užmušes priiau. 
kaip rętfetomįaj ,W«te, yra dniuka « susiininio,
Hiįriksįujų medis Kiparisas. 
Tas męd’Į augą Meksikos pie- 
lųęsę. SaĘtą Marią dgl Tų|ę ka- 
piflė^ toehb taj yto
apie 40' jiedu'storumo ;yra to 
Hįgižįg'/karnienas riė' aplinkui, 
bet sk^ąi matuojant, .'tuščiu vi
dų riu/.įpačio  j e. sųsirangąvęs bi - 
ząriškąis'gumbais ir vingiais, lyg 
koks niūrūs, paslaptingas gretas.' 

I kad pats nusižudė ir po mirties ;
buvo paverstas į medi — Kipa- i

-riša. ,.,|
Senovės Graikijoje ir Romoję';

parišę męcįis buvo pašvęstas j į' 
požeminio pasaulio — Hade s' | 
dfęvųi. Pįųtpųui. Kunigai, nąk-,|L 

. ties ųa^tų. degindami šiam die
vui aukas, dėvėdavo iš kipariso 
sįų nupintus vainikus. Eros ir 
A’mųi'ąs,. porgdanai kad ' meilės 
vylyčios būtų skaudesnės, jas 
grožįnėdąyo kipariso medžio. ,- 
Serbs, (grąikų Demetra), agri
kultūros deive, eidama ieškoti 
-.avo- pagrobtos dukters Ppaspe- • 
rfnos, . pasigamino žibintą, pa- 

:dėgcfemajĘtnos. ųgnįakąl^yje ki
pariso šakų bųndęįį.

■Beveik visus pasaulyje kipa 
rišo medis yra Įsigijęs vardą kaip . 
mirusi uju arba tiesiai Mirties , 
medis... '. r

. yiengs giesmės apie ■■ tatpsks 
kipaiųsp šakas gedulingai svy
ruojančias viršum f.y.]ąu^,- pa- 
niiršto įtapo Įkvėptas ■ žymusis 
vęMęčių dailininlųis Ąrnold. Boe- ) \- 

' kiin sukūrė savo gartoji payeiks-
lą /'Mirusiųjų salą”, kur -.fantas- / 
tišĮęoje gamtoje kiparisų pavėsy-j.

' je'vitikšfo ar plaukioja mirusių-: 
jų, vėlės. ...

■diria Dieve medžių; ątrodo ir pa. 
gars i nd; pasaulyje garsusis ke- 
"nautoj^šj gamtos -tyrinėtojas ir' 
gęiggrafaš Afeksandras Hunibol- 
dtas savo penkerius metus tru- 
kusioj^Aelienėje po. Amerikos 
kontii^tą iS šiĮiitpipčio pabaigė 
(je ir l^^^R^ięcfo-^ądžipįe. Bet. 
’t ruko I m metu, kol - botanikai ! 
aišfea^ūštatė. to amžinybę mė- 
džio S^th jMario dėl Tulė kapi--

—iląp&y^ęferuy ų / -/. j y
^il^^į P>i&iauįj,prię' spyg- 

liupčil^YiA-’i^id- gimtnėį. ' JĮę turi 
I mąžųš/tąmsiūs. žvyįųniį jape-, 
i litis. Įūūgąsiųš į Gyyėhiipp n (e- Į 

džio ispėtius:. jų yąjsįoj zyra la- 
bat-m^ Į'kuirpkirtęsy panašūs 

, kafi'kotsžėlįąi. Europoje jie vadi
Į nagai meife^i§,'hes aii-
[. gaįjiiieįį'ausiai tik i.pietus nuo 

Alpįų^alnų; pu ošdaini i kaly as _ir 
/ ątkaĮnęs’ aukštomis /.grakščiomis, 
i Į ištolo ptoduojančkjnAį j pirami- 
Į! dėjnis jsr gotišku bąžhyčnį bok- 
I; štaiL’Kiparisų ištisi gojai, auga 
H Viduržemio, pajūriais,- salose ii 
! { iagūnįse/ : yra charakteringa 
I pietiuį-ZkLėštu- namtovaizdžio

— Casper Weinberger tvirti
na, kad sovetų valdžia sulaužė 
susitarimą, liečiantį atomo rake
tas. Tuo reikalu kilo aštrus gin
čas su Maskva.

dalis Ir dėl savo misteriška iš- 
vaįzčlcs labai pamėgti; auginti 
kapinėse bąi PŪę paminklų. 
Kipro,Sala, ir vardą gavo iš k;-

— Universiteto studentai klaų 
sūrėjo Adlai Stevenson, kandi- 
tųpjantj gubernatoriaus parei
goms. Kada baigė, tai pasakė, 
kad jį rems.

—- Studentai man statė svar- / ’ 
be&nius klausimus, negu žuma- i 

n-re ten augą lįibiau ne- listai, — pasakė Stevenson.
' * . * I

mitologai teigia, kad 
savo vafdą gavo iš ja.ii-

— Dolerio pajėgumas stiprėja | 
visame pasaulyje.

G ORDON
Funeral Home and Cremation Service
£haHes SUsrikaitis 1729 S. Halsted St
FD. LE. Chicago, IL 60608
(3Į3) 226-1^44 24 Hour Service

E U D EIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIĄ ĮĘ DIDŽIAUSIA LAUK)JBIG ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS ĄIR-CON Dll 10 NED KOPLYČIOS

-. / TfVAS IR SŪNUS
/ MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 Sa 5Bth Ave., Cicero

, Telef. 476-2345

TRYS MQPISNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU IJIMOBUJAMS PASTATYTI

VANCE Fl I A1 Eg AL HOME I
1424 South 50th Avenue

- — >

Cicero, ill. 60650 i
Tel: 652-5245 j

.TRIJŲ KOPLYčl Ų L A11X) JIMO ŠERMENINĖ L ,

A Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

z Aikštės automobiliams pastatyti į

~ ■ - - ------ ' ■ -------- ■ ---- —----------------- T>

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laki .iu\ ių Direktoriai

2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI £

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003 į

~ — Naujienos, Chicaco. 8, TH. Wednesdav. Octobei 30. 198'
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VASAROS APDŪMOJIMAS

J' ..-Girdžtūnas

Advokatai

KAIP GALIMA PIGIAU 
VAŽINĖTI CHICAGOJE

MISCELLANEOUS 
IvalrOs Oalvkel JOHN GIBAITIS

Advokatų įstaiga

<247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776.8700

Iriteree Rate* 
fvd or t*

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURES 
REMEDY 
SEE 
»aCKAGE 
FO® DETJULS

HELP WANTED
Reikia Darbininku ir Darbininkių

CARD READING 
BY LISA

Taip pat daromi vertimai, gūniai^ 
■'^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

425<? S. Maplewcod, Tel. 254-7455

M, ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

Will help you with your prob
lems. Vicinity South - West side. 
Td. 581-6378.

Discont with this ad.

Marquette Parko parapijos s 
protesto skald

UAL ISTATB FOE *AL1 
tteoMi. Ilmi — Fardavinel

Darbo valandos: ‘ Kasdien: na*
9.vaL .ryto iki' Š v*L vakaro. ij 

Šeštai: nuo 9 vai. r. lki 12 rak 4, 
Lt pagal susitarimą.

77. TeL 776-5162 - "-7
1649 West 63rd Str*si
7 Chicags, HL 60«2|

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, .HL, 60608

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

— Miegas — nervu taupomo 
ji kasa. <

.’.Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan- 
domis; užvažiuoti" j 1739 S.Hafeted St., Chicago, Ill. 60608

tee u* for 
financing 

AT OUI 10W 1ATB

GOVERNMENT JOBS.
§16,040 — S59,230/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805-687-6000
Ext. R-9617

For current federal list

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

BEI KROSNIS.
Dečky*

Tel 585-6624

REPAIRS — IN GENERAL 
£ Įvairūs Taisymai

ŠTRAUKĖSPROGUSIO LĖ 
K < TUVO-LAVONĄ :

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKUIMAI1.

DĖL VISU INFORMACUę KREIPTIS Ii

DĖMESIO. . *
62-80 Metų amž. vairuotojai 
Tiktai $126 pusmečiui aūtcmoblMo 
liability draudimas pensiniakwnt. 

Kreiptis: A. LAURAITIS ?
4651 S. Ashland Ava^ '

Chicago, III. ,
Tel. 523-8775 arba 523-9191 J

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.- 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nabrangus

ŠIMAITIS REALTY

XDR- KAZYS BOBELIS KALBĖS APIE KOPENHAGO 
? . TRIBŪNO! 'v

Chicagoj e ar priemiestyje no- 
rėčiau pirti. reikalingu remon
tuoti 2 ar 3 butų namą. Skam
binkite rytais 434-8235.
8235. ' ' ’

BUTŲ NUOMAVIMAS 
d NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

P NOTARIATAS • VERTIMAL

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel.: 436-7878

:H8Ų RCŠIĮ) DRAUDIMO AGENTO! i 

BACEVIČIUS — BELL REAMS 
INCOME TAX SERVICE ' ■ 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1-959 metai).

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

SURGICAL NURSE (RN) 
small hospital, immaculate sur- 
roungings, hours 7 A- M. to 3 
PM, Mon- thru Friday. Good Sa
lary,Benefits, etc., SW Chicago. 
Call 441-5402.

ant ežero kranto, :štaiginga ir 
puošni vila; atidalytas “Mile- 
no”restoiciiias ip dar daug ma
žesnių pastatų įgavo gražų ir 
puošnu vaizdą. Neseniai praves
ti kanalizacija ir patapytas Red 
Arrow kelias.

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS

fr V. BRIZGYS
Darbo valandoc 

Nuo 0 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitariau 

MŪ6 $. Kadzk Ava. 
Chicago, III. 60629 ,

TeL: 778-8000 ,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentai

£212 W. Cermak Road Chicago, ŪL T»L M7-7741

Naujienose galima gauti 

AUGUSTINO iPAšKONIO 
.kiiygųęapĮe 7;

’4 Apie okupanto teismą Kopenhagoje, ape Taikos ir 
laisvės žygį Baltijos jūra lie: avių visuomenei išsamų pra
nešimą sekmadienį, lapkričio 3 d., 12 vai. Gimimo švČ. 
^ar. salėje, Marquette Parke padalys dr. K. Bobelic, inž. 
B- Grinius, 0. Baršketytė, Gr. Giedraitytė- Bus rodomos 
Skaidrės. Įėjimas visiems laisvas. Kviečiam Amerikos 
■Rietuvių Taryba.

jūros dugno dar vieną sprogusio 
Indijos lėktuvo lavoną. Lavonas 
buvo diržu pridegtas prie prie

is Toronto lėktuvas skrido j 
Bombėjų. Jis praskrido Atlan
tą ir artėjo prie Airijos pakraš
čiu, šių metu birželio 23 diena, 
lėktuve nyko sprogimas ir žu
vo visi 329 lėktuvo keleiviai ir 
Įgulos nariai. Vanduo iškėlė 131 
lavoną, o Amerikos specialistai 
ištraukė abi “juodas dėžes” iš 
jūros dugno. Vieia dėžė nusta
tė lėktuvo mašinų eigą, o antro
ji dėžė užregistravo visus kapito
no Įsakymus ir pokalbius su ki
tais pareigūnais ir patarnauto
jais. Nustatyta, kad lėktuve įvy
ko sprogimas, dabar bando nu
statyti, kas galėjo padėti bom-

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks lapkri
čio inėri. 8 d 7 vai. vak. Lietu
vio Sodyboje, 6515 S. California problemų. : ■
Avė- Nariai prašomi gausiai da-‘ V isuomenė yra raginama pa- 
lyyauti. Bus diskusijos iškeltais suraudoti ČTA mfonnlacijos cen_ 
klausimais ir kiti įvairūs pasita- tru. Jei turite klausimų, ar no
rimai. Valdyba rite daugiau informacijos apie

------ — . Į mūsų įstaigą arba CTA infor- 
Šveicarijoje gyvenę Lietu- macijos centrą, prašome kreip- 

viai prašomi atsiliepti. j tis šiais telefonais: 376-6565,
š. m. lapkričio 30 d. Jaunimo Platesnei informacijai skambin- 

Cerrtre, . Chicago, organizuoja- Lite: Vidai Baronaitytei—376- 
mas sąskrydis visų Šveicarijoje/ '6565. - - o|-
gyv7?nusių lietuvių^. - . .. 7j

Apie Jūsų dalyvavimą prašo5- 
me praensti artimiausioj ateity 
Birutei Prapuolenienei, 4335 S. MADRIDĄSį I$p.’ Praeitą tf£

S60.00 PER HUNDRED PAID 
for remailing letters from home! 
Send self-addressed, stamped 
envelope for information/appli- 
cation. Associates, Box 95-B, 
RoseUe, NJ 07203.

Brigthcn Paiko Ethic Senior 
Services (BESS), 4040 S-.Acher 
Ave., įstegė savo būstinėj nau
ją Ghicagcs Transit Authority 
(CTA) informacijos centrą, 
CTA pradėjo veikti BESS būsti
nėje praeitą penktadienį spalio 
25 d, ir veiks kiekvieną mėnesį 
ketvirtą penktadienį, nuo HLtos 
ryto iki 3-čios p. p.

Nustatytu laiku bus galima 
jsisigkti su CTA atstovu, kuris 

atsakys klausimus ir painfor
muos visuconenę apie CTA dar
bus ir tarnybą. Tuo metu bus 
galima gauti CTA žemėlapius, 
literatūrą ir oficiales CTA lakš
tus, kuriuos žmonės išpildo, pa
risi kšdama savo nuomonę apie 
CTA veiklą. ' ■' , i

Aplankydami CTA informaci
jos centrą, autobusu važiuojan
tieji galės tuo pačiu laiku nusi
pirkt CTA mėnesinius bilietus.. 
Brighten Parko Senior Services 
būstinė yra įsikūrusi Midland Fe 
dera! Savings pastate. Bankas 
parduoda CTA mėnesinius tike-

y^Šauni vasarėlė perbėgo, per- 
šuohavo Ji praslinkdama pabė
gį? karštų ir tvankių dienų, tykių 

ramių vakaru, ša]tų ir šaižių 
įtektų. Vasarojimas pasibaigė, at 
iš^so oras, vasarotojai išvažinėjo 
^darbus, o jaunimas į mokyklas.

vietiniai įsijungė į sėdybų 
tvarkymo darbus.

.Š4t?'Gal daugiai’.s'a pataisymų it 
^gerinimų Union Pier vyko 
šįais metais. Ankstį pavasarį, vos 
Sniegas numargino apylinkės že- 
įftės ir sodybų plotus, prasidėjo 
viešieji darbai. Buvo kasami 
grioviai, dedam: vamzdžiai ir te- 
jįįūrios vandens nubėgimo linijos. 
Šė naujų tiesiamų vandens nū- 
■bėgimo vamzdžių, buvo pataisy
ti ir išvalyti buvusieji. Darbas 
tuivo vykdomas nepaprastai stre 
Titrai ir greitai.
7 Po trumpos pertraukos, už
migus darbus su vamzdžiais, pra 
į^ėjo gatvių platinimas ir grin- 
tiimas. Nolan Avė., kuri buvo ap
leista ir duobėta, pavasarį laiky- 
djiv'asi klanuose vanduo, o vasa- 
įą neapsieidavo be dulkių sūku- 
.'^ų, dabar išgrįsta ir jaukiama 
kąda uždės viršutinį ir paskuti- 
m'siioksiiį.
^Pagyvėjo ir remontai. Buvę 
geistų Berrien Ave., “Korons- 
kęo” didieji trys pastatai, puikiai 
^dekoruoti ir tiltelai sujungti 
£|eiias su kitu, o prie kiekvieno 
įsmo yra paaukštinimai. .Tų pai- 
FŠtų, jie sujungti į du.'toks'p.'i- 
^dinimąs: “The Inn at Union

Paplūdimys, Union Pier, šie
met buvo pats plačiausias ir gau
siausiai lankytojų sutraukė, nes 
kitose vietose ežero bangos už
liejo sausumą ir ardė krantą.

Iš tautybių, be lietuvių, gal 
gyvumą ir pastovumą nuolati
niam įsikūrimui, rodo lenkai. 
Jie neapleidžia ir tvarko savo 
sodvbas.

Homeowners insurance 
Good service/Good prioa 

F. Za polis, Agent 
3208% W. 95th St 

Everg. Park, IIL _ 
S0642 -- 424-8654 £ 

Fww

Bhighon Parko Ethnic Senior 
Service, Chicagos organizacija-, 
p-adėda vyresnio amžiaus žmo
nėms, kurie sunkiai supranta - ir 
sunkiai kalba angliškai. Meš iš- 
verčiam . jų gimtiąkalbą viso
kius valdžios, mediciniškus 1-. ir 
teisinius dokumentus. '7t .

Organzacija taip .pat mėgina zoj, Rotoje ir laivyno bazę At- 
padėti visiems seneliams, kurie Iant<> pakraštyje ir Maiicnoje. 
turi kokių- nors klausimų fea Efeuguirca Europos valstybių, 

išskyrus Vokietiją, neturi Ame
rikos karių Dabartinė I-panijos 
vyriausybė norėtų, kad ameri
kiečiai sumažintų savo karių jė
gos skąičiiĮ. Dabartinė Ispanijos 
vyriausybė perka žibalą iš So
vietu Sakingos, o rusu atstovai 
daro spaudimą į Ispanijos vy
riausybę, kad sumažintu Ame
rikos karių skaičių Ispanijoje.

Pasitarimus pradėjo Amerikos 
T ... v ■ ambasadorius Thomas O. Enders J oe Kulvs 1_ . ' . • ir Ispanijos- komisijos pirminiu-

Įsagas reikalu vedėju kas Maksim Cajal; Abiejų komi- 
sijų .nariai vįcąj. specialistai,. Jie 
tarsis tris i"

l ikos ir Ispanijos vyriausybių ats CORK, Islandija. — Praeitą 
tovų pasiturimai apie Amerikos ( penktadienį, pavyko ištraukti iš 
karių sumažinimą Ispanijoje.

Dabartiniu metu amerikiečiai
turi savo aviacijos bazes Zaregu-

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

PttRT KtzanauskM, Pre*. Tel.: 847-7747
|B<n*i MM.TM.Frl.Thur.»-• Mt. *-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE IM5 .

PASSBOOK 
SAVINGS,.. hMt *»T *

GOVERNMENT HOMES
I from $1 (U repair).
I Also delinquent tax property.
j Call 1-805 - 687-6000
I Ext. GH. 9617.

for information.

Nature’s Remedy.
for GENTLĘ OVERNKHT REUH OF CONSUPAITON

Next time you need a laxative, get rel«f 
the Nature's Remedy way. Genlly. 
Overnight.
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature's 
Remedy tonight and feel better 
tomorrow.

Dengiame ir taisome visų r* 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų

ARVYDAS KIELA V 
6557 S. Telman Avenue 

Chicago, 1L 60629- ’ 
434-9655 ar 737-171Z

■f
t IM

I

Triaminic® Syrup 
1 riaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

c NJS Dorsey Labor*tones. Drvhlofl of 
Sandoz, hr*. Lincoln, Nebraska M50L


