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matyti, kaip “Tomcats” lengvai 
pakyla nuo lėktuvnešio ir kaip 

į švelniai nusileidžia. Jis matė 
j tos pačios rūšies lėktuvus, ku-
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ALTO ATSTOVAS DALYVAVO 
TAUTŲ KONGRESE TAIVANI-

Taivano sostinėje Taipei rug
piūčio 3-5 dienomis buvo Anti
komunistinio Tautų Blokd tarp
tautinis suvažiavimas. Šio sąjū
džio JAVrSe pirmininkas Petras 
Wytenus su žmona Elzbieta ir 
dukterimi Laūraihe dalyvavo 
faihe' suvažiavime? P. Wytenus 
yra", to ABN Tautų bloko JAV 
draugų pirmininkas ir vyko šio 
sąjūdžio’ siunčiamas. Elzbieta 
Wytenus su dukterimi Lauraine, 
atstovaudamos Amerikos Lietu
vių Tarybai, suvažiavime prave
dė rezoliuciją, kuria reikalauja- 
ma1 laisvės. Lietuvai.

Rezoliucijoje' pažymima, kad 
Ąntibolševikinių Tautų Blokas 
remia Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, prašo visų lais
vojo- pasaulio kraštus paremti 
lietuvių laisvės pastangas, krei
piasi į visus Jungtinių Tautų na
rius su prašymu, kad į Jungtines 
Tautas būtų įjungtas ir Lietuvos 
atstovas. KreipiasHį laisvąjį pa- 

,. i.-s&ulį daryfi spaudimą, kad ■būtų 
' "'ipšteisti Llėtūyos politiniai 'kali

niai; specialiai' suminimas V. 
-Skuodis, turintis JAV pilietybę.

Wytenus šeima džiaugiasi, 
kad jie Taivąne buvo priimti la
bai svetingai, rodant daug prie
lankumo’ lietuviams; "Kongrese 
dalyvavę įr- koiigr; Ę.~D$rwins- 
fa, ;PrTarane, & 
Solonron. (N.Y;);
teniis' turėjo’ ]irogp5.ė:baslka'lbėt: 
šū VTalvario prėrpjĮria.' Wytėnūs 
šeima Ūžrhezgė^fiaūg kontaktų^ 
tūos ryšius .pafiraiidodšmiA Liet'ų- 
vos^ labūiJSu jaisu padarė inteir- 
tiu i vienąs - norvegų -koręspon-' 
dentas/ P. -Wytenus yra. dalyva
vęs i ankstyvesniame ABN kon
grese -Šveicarijoje.- . -'

PažymėtinaF; kad • dienelis 
New York^Times-išspausmno to 
kdngreso koiniin-ikatą, -I&iriame 
Wytenu šeimos--rūpėsčiu, sumi
nimas ir Lietuvos vardas.- Lietu
viams daug padėjo mums palan- ,i 
kr -ukrainietė, ABN žurnalo 
Miunchene redaktorė Slawa 
Stetzko. (•; ■, ~ •

Kongrese dalyvavo čikagietis 
rumunų veikėjas dr. A. Ronnet, 
taipgi palaikąs ryšį su lietuviais 
Taip pat buvo ir dd lietuviai iš 
Australijos.- '

— Garsus filmų artistas James 
Garner nukrito nuo' mechaniško 
arklio įR^aūMkėfetą šonkaulių

BENDRAS LIETUVIŲ, ESTŲ, 
LATVIŲ JAUNIMO DARBAS

Studentė Gailė Tamdšiūųaitė, 
Amerikos Lietuvių Tarybas pa
kviesta-ir finansuojama, vasarą

KALENDORĖLIS

Rugpjūčio 22: Marija, Dauno
ra, Karijotas. ■ .

Rugpjūčio 23: Rožė, Ringė, 
Jūrė, Kaributas, Tautminas.

Rugpiūčio 24: Baltramiejus, 
Rasuolė, Valė, Jaugaudas, Sau
ginas.

Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:41.
Oras gražus.

iirbo Jungtiniame Pahaltiečių 
komitete Washing tone.. Ji at
siuntė padėkos raštą ALTo pir
mininkui dr. K. Šidlauskui. 
Džiaugiasi, kad darbas buvo įdo
mus,, kad su latviu ir estu stu
dentu lankėsi pas kongresmanus 
ir senatorius, -jie pamatė, jog 
Pabaltijo reikalais rūpinasi ir 
jaunimas, kas dar padidino jų 
prielankumą.

Reikšdama viltį, kad ir ateityje 
studentiškas jaunimas bus į to
kį, darbą įtrauktas, ji rašo: 
“Svarbu,, kad lietuvių jaunimo 
atstovas’ dirbtų. kartu su latvių 
ir estų jaunimo atstovais. Mes 
ne tik gerai susidraugavome, bet 
ir pastebėjome,, kad į mus buvo 
kreipiamas didesnis dėmesys, 
kai dirbo’me kartu”.

Stud. G. > Tamošiūnaitė pasi
ryžusi ir ateity palaikyti ryšius 
su Pabaltiečių-komitetu.

/ (ALTo Informacija) ■

PUSĖ_KON^OI^IŲ NORI,

WASHINGTON; D.Č.— Fede
ralinės Aviacijos Administracija 
ketvirtadienį pranešė, kad iš 
11,400 atleistu lėktuvu trafiko 
ko'ntrolięrijį apie pusė pareiškė 
norą raštu grįžtį^dar-,
bą. Konfrolięrjąį'įlaike tf diėĮĮųy. 
gali' kyeiptis į 'sa'N^^uvusiu.s ' 
šininkus ir prą^’ji,/^^ vėTijūtų: 
priimlk'j^^. td^^ė-gstS kreip^is 
Į Merit ‘'^'šteHMą? tąryę^. Apie 
130 kontrolerių':pareiškė; kad 
jie nėjo j daYbą, bipbįįjamr unijos 
represijų. iDabar uniją‘ pataria 
išmestiems -iš darbo' "nariams 
kreiptis į,.Merit - tarybą 'arba į 
teismą:.''

— š. Amerikos gjfcąikų suva
žiavimas įvyko Toronte rugpjū
čio 9-16 dienomis “Royal York” 
viešbutyje. Dalyvavo apie 10,000 
graikų. Organizacija “American 
Hellenic Educational and Pro
gressive A s s o c i ation” buvo 
įsteigta 1922 m. Atlantoje, Ga. 
Dabar jį turi 500 skyrių JAV-se 
ir^Kėnadcje. '

Walter Mondale yra rim
čiausias Demokratų partijos 
kandidatas prezidento parei
goms. Rinkimai dar toli, bet 
yra gerai rinkiminę kampa

niją paruosti iš anksto.

J Prezidentas R. Reaganas ketvirtadieny-pa^yrė Amerikos-.' 
63ijfirTž?vyžto lakūnus; Prezidento parewjkimas" patiko 

Šiaurės Atlanto Sąjungos valstybių pareigūnams.

MEKSIKA PARDUOS SAVO 
MĖTOS ATSARGAS AMERIKAI' 
čš- TūDARYTA' PENKERIŲ METŲ BETARPE 

SUTARTIS TARP JAV IR31EKSIKOS

TRUMPAI iŠ VISUS
MEXICO CITY (UPI). — At

sargų ir Industrijos Ugdymo mi
nisterija ketvirtalienį pranešė, 

: kad JAV ir Meksika pasirašė be
tarpę sutartį, galiojančią penke
rius metus. Pagal ją -Meksika 
pasižada parduoti pradžioje po 
200,000 statinaičių naftos kiek
vieną. dieną tiesiogiai Energijos'

■ departamento sudarytam Strate
giniam naftos rezervui. Sutartis 
pradeda galioti rugsėjo 1 d. Iki 
šių metų pabaigos,. Valstybės 
nuosavybėj esančiame' rezerve' 
bus apie 24 milijc'naį statinaičių.’ 
naftos. i ’Į ’ , ■

Nuo sekančių metų pradžios
iki 1986 m.>; bus .pristatoma po ’ naftos kainų. . 
50,000 statinaičių kiekvieną die-j , . .? .

’ .. , , . . t- — Penktadieni aukso uncijaną Energijos departamentui. Is ,„o
• • i v 4. r* • • UV kainavo $428.50. čia tik dalis tos naftos eis į JAV i 
strateginių atsargų sandėlius.
kol juose susidarys užplantiofi tos bendrbvę po įvairių sVyravi- 
750 milijonų statinaičių. Meksi.-. hių ir kainos kėlimų ųaipirks Du 
<a maišys tirštąją Maya laukų. Pont bendrovė, pirmoji įdavusi 
laftą su-skystesne Isthmus naf- pasiūlymą,-'
la ir ekspertuos po S31.25 už slį-l _ G.į, Searle & Co 
tinaitę. Dėl kainos bus- tariainasr , , .j . ., . . . , ., * . . ; A, kad nud sekamčo menesio pabai-kas 3.menesiai. . v ;rl . ' ,. , . ... ,• -•z s , |gos pradės pardavinėti ligoni-

Sutartis yra- pirmoji, kurioje nėms reikmenis Prancūzijoje, 
pirkėjas ir pardavėjas yra vals- Olandijoje ir Voiketijoje. 
lybės. Manoma, kad tai sukels 
nepasitenkinimą ir net protestus 
landi Arabijoj.zJi buvo priešin- ‘ 
<a tiesioginiam — valstybė iš 
.atslybės — pirkimui ir naftos 
itšargų sudarymui, nes manyta, 
:ad tomis atsargomis Amerika 
■.orės kontroliuoti naftos kainas.

Meksikos valdžia, per savo 
■taftos monopolio bendrovę PEj 
MEX, norėdama parduoti dau-’ 
giau naftos, birželių 3 d. numušė • 
net $4 statinaitei. Vėliau bandė! 
pakelti dviem doleriais, bet p(a-) 
rado pirkėjos. Dabartinė kaina 
yra po 65 centų, pakėlimo šio 
mėnesio pradžioje.

—■ Chicagos nuosavybių savi
ninkams bus pakelti 'mokesčiai. 
Asesorius Hinės buvo priešingas 
šiam mokesčių kėlimui. / . '

. — Jungtinės Taikios bandys 
svarstyti, Puerto Rico klausimą. 
. .-r Saivadord. kariai -.pradėjo 
naikintįantrą užsieniečių įsiver
žimą j Salvadorą.’

— OPEC konferencija Šveica
rijoje baigėsi, nepadariusi esmi
nių nutarimų, ir nesuvienodinusi

•is, * — Manoma,,kad Conoco naf-

— Čikagos burmistrę J. Byrne 
aplankė m j r. gen. Mary Clarke, 
vyriausia laipsniu moteris Ame
rikos armijoje. Ji gyrė burmist- 
rės charakterį ir sakė, kad ji bū
tų geras karininkas ir pasiektų 
generolo laipsnį. .- '■

- — Turkijoje prasidėjo teismas
94 ‘teroristams.- P’ūsei jų gresia je mato. -

— Chicagos transporto centras 1 
bus tarp LaSalle ir Clark gatvių 
prie Lake gatvės. j

| mirties bausmė.^Kartu prasidėjo 
i teismai dešiniesiems ekstremis- 
I tams. Prokuratūra reikalauja 
' viri.' 200 asmenų mirties baus
mės.

— Carson, Pirie, Scott A Co. 
ujidarbiii pr||itą ketvirtį pašo-

PREZ. REAGANAS PRITARĖ 
‘ LAIVYNO MANEVRAMS

COSTA MESA, Cal. — Ket
virtadienį paaiškėjo, kad prezi
dentas Reaganas prieš porą mė
nesių • pritarė pasiūlymui su
ruošti JAV: laivyno’ manevrų 
3’dros įlankos - vandenyse. Lai
vyno vadovybė prezidentą įspė
jo, kad gali kilti konfliktas su 
Libija, nes ji kabinėjasi prie ki
tų kraštų laivų, įplaukiančių į 
“josios -vandenis”. Prezidentas 
Įspėjimą, supratęs, 
visvien manevrus pravesti ten, 
kur buvo pasiūlyta. Diktatorius

, x , ■ tuvnesis ir Kaip suderimai sxrai-bet pataręs! , . .. „_ jVI- ..." : do Amerikos lėktuvai. Preziden-
- - - ’ tas, kapitono D. M. Brooks lydi-

. . .. , , , ’jmas, turėjo progds savo akimisChadafi turjs suprasti, kad tarp- _^.t.
.autiniuose vandenyse galioja
tarptautinis susitarimas.

IŠGĖRUSIEJI NEGALĖS 
VAIRUOTI

’ SPRINGFIELD; Ill. — Guber
natorius Tho'mps.on ketvirtadie
nį pasirašė įstatymą, kuris įsi
galios* 1982. m. sausio 1 d.

Dabartinis įstatymas duoda 
vairuotojui 90 minučių laiko ap
sispręsti ar sutiks, pasiduoti ban
dymui jo kvėpuojamo oro', tua 
siekiant nustatyti ar jis girtas. 
Nauju Įstatymu tas laukimo 
laikas anuliuojamas. : Taip pat 
leis policijai 'nelaimės vietoje 
įsakyti padaryti kraujo tyrimą, 
jeigu‘įtartas girtas Vairuotojas, 
ar narko’tikus .naudojęs,- bus ten-.-- Libijos iejjd^p.0 inegal 
įveltas. Naujas įstatymas griež- -t*
ęiau įrodys vaįEŪo'toj'amsj’. kad 
jeigu perdaug išgėrę, jiems- bus 
protingiau nesileisti į kelionę. 
Bausmės bus didesnės, daug kam 
būš atimti leidiniai vairuoti.

LENKIJOJE PASIBAIGĖ 
SPAUDOS STREIKAS 

• ■ ■ ' • ' . . . ’ i
VARŠUVA. —.-Ketvirtadienio i - •, . f.,-.. , ..r. , •’ , , T ! pranešė,’kai Libijos diktatorius.vakare pasibaigė Lenkijos spau- —. , . ., -o . .f..., Chadafi tokia zoną paskelbė.,dos darbinmkm-strėikas,'besite-' ,.xT -, . ,. * T v , ’ , JAV pripažįsta 12 mylių zoną,

sęs dvi dienas. Lesek Valensa t . -- t < > i - ---ii- .- . , . , , nuo Libijos krantų, kokia p buvopasakė kalbą spaudos darbuoto- .. ’ į.\ f, anksčiau. 12 mvitu zona -JAvįams n-pažymėjo, kad tai buvo , \ < ~-’. 1 J. - r ; t r-^rešpektavo ir. respektuoja.;Tooirmas spaudos, darbininkų strei- .. *■ * ,. . , ' T;., .r ■ liauresantieji vandenys nuo L>b:
jo's t krantų yra tarptautiniai 
vandenys. Kad jie taptų Libijos 
vandenimis, turi būti tarptauti
nis susitarimas. Amerikos kari 
ir prekybos laivai praplaukia 
Dardanelus-ir įplaukia į. Juodąją 
jūrą,’kaip Sovietų laivai įplau
kia į Karibų jūrą. Tai yra tarp
tautiniai vandenys. ? merikos ka 
ro laivai kartais įplaukia į Juo-

kas visoj Sovietų ’ valdomoj ko
munistinėj srity. \

Valdžios pranešimas sako, 
kad streikas nepavykęs, nes da
lis partijos laikraščių buvo t 
spausdinami kariuomenės spaus • 
tuvėje

NESVEIKA ŠOKTI DISCO
Du Michigan universiteto gy

dytojai nustatė, kad intensyvūs, 
disco šokėjai gali susirgti nervų 
liga kojose. Tai padaro kojas 
nelanksčias, tarsi pusiau, parali-1 
žuotas. Jie tai- parašė JAMA 
žurnale. Gydymas labai neaudė 
tingas: nešokti disco ar nedėvėii 
ankštų arba aptemtų kelnių.

— Antrasis Keliautojas, erd
vėje skriejęs 3 metus, 11 mene-j 
šių ir 17 dienų, šiandien pasiekė 
Saturną ir pradeda siųsti nau-' 
jausiąs fotografijas. Pirmas Ke
liautojas jau išskriejo iš Saulės 
sistemos, bet jis vis dar praneši
nėja Kalifornijai, ką jis erdvė- 

$

i

3

ko iki $7.72 mil., ar $2.09 kiek
vienai akcijai. Pernai tuo pat 
laiku uždirbta tik $818,000,

LĖKTUVNEŠYJE : “CONSTELLATION*’ 
PAREIŠKĖ PREZIDENTAS REAGAN"
JAV PRIEŠ SAVAITĘ -PRANEŠĖ, KAD AMERIKOS KARO 
LAIVAI MANEVRUOS TARPTAUTINIUOSE VANDENYSE , 
SAN FRANCISCO, Calif.' — 

Praeitą ketvirtadienį preziden
tas Reaganas apžiūrėjo JAV lėk
tuvnešį “USS Constellation”, bu
vusį pietų Kalifornijdj. Preziden
tas pirmą kartą turėjo progos 
pamatyti, kaip veikia JAV lėk
tuvnešis ir kaip suderintai skrai-

GUBERNATORIUS BROWN 
NEBEKANDIDATUOS

SACRAMENTO, Cal. — Kali
fornijos gubernatorius Edmund 
G. Brown pareiškė, kad jis 1984 
metais rinkimuose nebekandidą- 
tuos prezidepto pareigoYns. Jis 
kandidatavo 1976 ir 1980 metais,, 
bet surinko mažai balsų. Be to, 
rinkiminė kampanija ■, brangiai 
kainavo.

Kalifornijos gyventojų nuota? 
kos rodo’, kad jo populiarumas; 
gyventojų tarpe žymiai nukrito 
po jo nevykusio tvarkymo kovos 
prieš Viduržemio jūros (Med) 
museles. Jis turėjo jas atkakliau 
naikinti.

t

Kaip dabar atrodo, prezidento 
pareigoms rimčiausias demokra-'' 
tų kandidatas yra Walter F.

riais JAV lakūnai'./trečiadienį 
numušė du Libijos Migus. Pasi
žiūrėjęs į grįžtančius lakūnus,, 
prezidentas pareiškė:

— Mūsų draugai ir priešai turi 
žinoti, kad amerikiečiai turi rau
menis, sustiprinančius mūsų žo
džius. ..

Prezidentas Reaganas, .įsaky-r^>5. , , . .. - . ., ,i . V. Mondale^. buvęs viceprezidentasdamas Amerikos sęs tajam laivy
nui inanevrudtLSidros vandeny
se, nujautė, kad Libija-gali pra 
dėti kabinėtis prie Amerikos lėk
tuvų. Jani- buvo žinoma, kad Li 
biją, paskelbė ^OO mylių ptočic 
vandenų zona, į.kuriąvjok^ laivas

Įpla^tį^'SaVb laĮki£;:'JAy infof- 
mavo-zOiiją, kad JAV ;200 my
lių zdnos nepripažįsta. Jeigu iš 
abiej^įp.ušlų būtų tokios žonoš. 
tai^fąiptąutinių vandenų hebūtų 
Viduržemio jūroje. Libijos karo 
lėktuvai kab’inėjosi prie prancū 
zų laivų, jie bandė įtikinti britus 
ir JŲNJAV 200 mylių Libijos zo

1 nos hepęlpažįsta ir taip jiems

J. Carterio "prezidentavimo me
tais. ; Jis greitai orientuojasi, 
lengvai ir suprantamai aptaria 
Įvairius • valstybinius reikalus, 
gerai reiškiasi rinkiminėse kam
panijose. Kitas galimas kandi
datas prezidento pareigoms yra 
'send. Edward'Kennedy, Į •• • 1

VĖL OPERAVO SPAU-
. DOS SEKRETORIŲ ' :

Ketvirtadienį George Washing- 
tono universiteto. ligoninėje bu
vo padaryta Baltųjų Rūmų spau
dos sekretoriui James S. BrSdy 
sudėtingą operaciją/ tikslu su
stabdyti tekėjimą iš nugarkaų- 
lib.; Du-chirurgai dirbo beveik 
tris valandas. Operacija gerai 
pavyko, ligonis jaučiasi norma
liai. ’ Painformuotas prezidentas 
Reaga-uas, kad-operacijos proce
dūra buvo sėkminga, betgi pagi
jimas kelia optimizmą su rūr 
pėsčiu.

— Čikagoje ir apylinkėse Do
minick bendrovė turi 72. maisto 
krautuves. , ; '

\*

B

■it.

A

., Caspar Welnberfef_ J

JAV krašto apsaugos sekre
torius Caspar Weinberger 
pagyrė lakūnus, Šūviais at- 

. sakiusius J šūvius. ' •*

dąją jūrą, nori patikrinti teises 
tarptautiniais vandenimis plau
kioti.

Amerika. įspėjo Libiją, kai ji 
paskelbė 200 mylių zoną. Ame
rika pranešė Libijai, kad lėktuv
nešis USS Nimilz manevruos 
Sidros vandenyse. JAV pranešė 
Libijai, ką jie rengiasi, daryti. 
Libijos diktatorius turėjo žinoti, 
kad Amerikos karo lėktuvai ne
teis Libijos lėktuvams tikrinti 
ar apšaudyti 60 mylių atstumoj 
nuo Libijos esantį lėktuvnešį.

TRIPOLIS, Libija. — Tripo
lyje ir Rengazi miestuose ketvir
tadienį įvyko vietos gyventojų 
demonstracijos prieš Amerikos 
karo laivyną ir lakūnus, nušovu
sius du Libijos lėktuvus. Lai
mė, kad abiejų lėktuvų lakūnai 
buvo išgelbėti. Demonstracijoje 
Libijos arabai protestuoja prieš 
JAV laivyną, bet ne prieš Ame
rikos gyventojus. Grupė Ameri
kos inžinierių, dirbusių naftos 
rafinerijose, išvažiuoja namo, 
nes bijo, kad nepasikartdtų Ira
no nuotaikos.



BENDRUOMENĖS VAGOS
(Atkelta iŠ antro puslapio)

Bendruomenės veikėjų pasi
tarimą užbaigė Centro valdybos 
pirmininkas dr. V. Dargis. Jis 
įvertino veikėjų didelį pasišven
timą L. B. reorganizacinei idė
jai ir šiltu žodžiu visiems daly
viams padėkojo- 
į Buvo ir vaisęs. Jas suorgani
zavo ir visus atgaivino — pavai
šino A. Repšienė, pagelbstint Ci
cero ir Melros parko apylinkių

moterims. Pcsėdžiautojai jau 
buvo pavargę, tad vaišes malo
niai priėmė ir Šeimininkėms šil
tai padėkojo.

Baigiant įvykio aprašymą, ten 
ka pastebėti, kad R. Bendruo
menės darbuotojų pasitarimas 
vyko rimties, darbo ir didelio 
susiklausimo dvasioje. Kilo pa
geidavimas dažniau tokius pasi
tarimus sušaukti. Z. J.

Paskutinis sudie Vagų bendra- 
' darbini J. Vaičiūnui

Į šį mažutį erdvių tašką —- 
Žemę — nuolat atkeliauja ir iš
keliaują žmogus. Sutinkame jį 
su didele meile, respektu kūdi
kiui ir jį išlydime su dideliu šir
dies skausmu.
; Giliai liūdime netekę J. Vai
čiūno — didelio patrioto, visuo
menininko', spaudos darbuotojo, 
Vagų redakcinės komisijos na
rio, kuris mirė š.m. liepos mėn. 
12 d. ir buvo palaidotas liepos 
mėn. 21 d. šv. Kazimiero Lietu
vių kapinėse, šis garbingas pat- Į 
rietas buvo atitinkamai ir iškil-: 
mihgai palaidotas, su visu žino- Į 
gišku. drumu, pagarba.. Velionį 
atsisveiki-no daugelio organizaci
jų, kurioms jis priklausė, atsto
vai: RsoranizacinėS. L. Bendruo
menės vardu — Ig. Serapinas, 
centrą, valdybos gen. sekreto
rius-'LŽS'Ghica gos skyriaus var
du — Z. Juškevičienė, skyriaus 
yykdomo'ji vicepirm.; Spaudos 
|ilubo vardu — A. Pleškys;. LŠ- .

BUVUSIO KAREIVIO ODISĖJA
(Tęsinys) 

leme vieną kolūkietę, 
pas’l-ojn ir redė, kaip ir iš 

ko ie kepa duoną. Nulup? bul
ves. iu iune aas suma še -u gels-

KU

fe. ••••
Ugv-

•••:. ■

me Dancigo kryptimi. Kiek mū
sų jėgos leido, stengėmės gali
mai toliau nužingsniuoti nuo 
fronto. Dancigą, po vargingos 
kelionės, pasiekėme tik po dvie
jų dienų. Miesteliai, kaimai ir 
vienkiemiai prisigrūdę bėgančių
jų, ir nakvynės niekur negalėjo
me rasti. Ne tik nakvynės, bet ir 
valgyti niekur negavome. Džiau
gėmės gavę nors bulvę ir drus
kos. Miegojome kur radome pa
našesnę vietą ar užuovėją. Lei
dome naktį ir ilsėjomės po laip
tais, koridoriuose, pažiūrėse ar 
radę bent kokią pastogę, kur gc- 
Įėjome pasislėpti nuo žvarbaus 
žiemos vėjo ir šalčio.

Nesisvečiavcme ir Dancige. 
Tuoj mus išsiuntė į Red mieste
lio apylinkę ir, nesuradę lietu
vių, priskyrė prie vokiečių. Pa
tekau pas viršininką, kuris ką 
tik iš puskarininkio pakeltas į 
leitenantą, o jo padėjėjas buvo 
esesininkas. Apgyvendino mus 
mokyklos patalpoj. Negavome 
nei pasikloti, nei užsikloti. Gulė
jome ant plikų grindų.

Čia dirbome tuos pačius dar
bus, kuriuos dirbome ir pr’e 
Mozūrų'ežerų, tik ne vienoj vie
toj. Gdynės apylinkėj kasėme 

[ rusų lėktuvų ir artilerijos / už
verstus apkasus ir juose radome 
labai daug užmuštų ir žemėmis 
užverstų. kareivių ir karininkų 
su latvių žeinklais ant rankovių.

Dėl dažno bombardavimo ir 
artilerijos apšaudymo, toje apy
linkėje nebegalėjome dirbti ir 
naktį mus išsiuntė- į Hill salą. 
Saloje statėme uostus, dirbome 
naktimis, nes dieną joks darbas 

. buvo neįmanomas, :dėl nuolatinio 
lėktuvų puolimo ir artilerijos 
■apšaudymo. Į jūrą ritame sto
rus vamzdžius, surišdavome juos 
vielomis, o kitą naktį jų jau ne- 
berasdavome, nes vanduo nuneš 
davo į jūrą. Darbas nebuvo.sus
tabdytas; dirbome ir toliau. Gy
venome sandėliuose ir miegojo
me skiepuose ant anglių.

(Bus daugiau)

jos kariuomenių tarnybos, gavau 
atostogų ir atvykau į Lietuvą 
Karo poveiky Lietuvos vaizdas 
buvo gerokai pakitęs. Žmonės pa
sidarę šiurkštesni, apatiški ir be 
nuotaikos.

Po atostogų į dalinį grįžti ne- 
’negalėjau, nes netik Minskas 
buvo rusų užimtas, bet jie jau 
buvo priartėjęs prie Lietuvos 
sienos. Vokiečių spausdžiamas įs
tojau į lietuvių pagelbinius dali
nius. Eent kiek pasidarbavę Lie
tuvoj ir gerokai išvargintus suso 
•dino mus į traukinį ir iš Pagėgių 
! Vokietiją. Vos pervažiavę Til
žės . tiltą, mes sumigome. Atsi
budome Dancige, vokiečių ka- 
reivių apsupti.

Dancige, surinkę daugiau lie
tuvių. su. odino į kitą traukinį 
Ir išvežė i Drezdeną, kuriame 
buvo paskirstymo punktas. Drez 
dene radome daug lietuvių, bet 
:r čia neilgai buvome. Vokiečiai 
surinko galinčius dirbti, sudarė 
ilgą ešeloną ir išvežė į Rytprū
sius prie Mozūrų ežerų apkasų 
kasti ir prieštankines kliūtis sta
tyti. Iš stoties iki numatytos ap
kasams kasti vietos,: ėjome p.ės- į 
ti. Visą laiką sukinėjomės, ka
sėme apkasus ir darėme prieš
tankines kliūtis netoli miestelio; 
Hohstyblau. Priartėjęs frontas 
užklupo mus dirbant prie apka
sų. Rusų lėktuvai puolė apka
sus, mėtė bombas, šaudė iš kul
kosvaidžių, tankai rėpliojo tie. 
šiai prie mūsų, o rusų kareiviai 
šaukė valio. Lietuviu darbo kuo
pa stovėjo Klein-Palubin kaime 

•‘r negavusi iš vokiečių įsakymo 
' pasitraukti, buvo palikta rusams.. 
Visa kuopa pateko į jų nagus. 
Pirmieji išbėgiojo vokiečiai ir 
gal sąmoningai paliko juos ru
sų globai.

Niekas nedavė įsakymo pasi
traukti nuo darbo ir mums. Ne
buvo kitos išeities: arba patekti 
rusams į nagus, arba rizikuoti 
jr be ’ Įsakymo pasitraukti nuo 
darbo. Aš su savo 19 vyrų, rusų 
spaudžiamas, surizikavau ir pa
sitraukę nuo'- darbo subėgome į 
griovį. Grioviais, per miškeli, 
paraistėmis ir balomis; nors ir 
šlapi, pabėgome nuo tankų. Ka
da pasiekėme kelią, jis buvo pil-? 
nas bėgančiųjų. Ne tik kėliai; 
bet ir pakelės, kaip tvanas tvi
no bėgančiųjų vyrt^ moterų su 
mažais vaikais ir paaugliais. 
Kryžkelėse ir užuolankose žan
darmerija tikrino dokumentus.

Mes, pabėgę nuo apkasų, vyko-

vais grūdais (g IkiaL), pšideda 
rudos druskos ir visą mišinį su- 
rila i didelį išTaptuotą medinį 
dubini ir įpylę vaito ir-; su ko
čėlu - sutrina, sumaišp ir kepa. 
Km šilkas kepsnys tn; dar jį ga
lima valpvti. bet šaltą sunku 
p*nry-i ir labai neskanus. Tai 
'ckia kolūkiečių duona ir jų pa
grindinis maistas. Ne tik mais
tas, bet ir aprenon apgailėtina: 
vieni rkarm:-Ui. J'a stebėjęsi iš 
musu pmiškes aprangos. Nors 
■r nežmoniškame varge ir pries- 
raudoj j‘e gyveno, bet labai ge
ri ir nuoširdūs žmenės.

tyvus žurnalistas, ilgametis Nau
jienų dienraščio bendradarbis, 
R.L.B. Vagų redakcinės komisi
jos narys. Tad ir jaučiama, kad : 
J. Vaičiūnui į Anapilį iškeliavus 
liko didelė spraga kultūrinėje 
veikloje ir fronte prieš tautas’ 
okupantą. Liūdime jo netekę... i 
Liko giliame liūdesyje ir jo žmo
na Laima, kuri buvo jo minčių 
ir darbų dalininkė ir rėmėja. Jai 
priklauso pačios visuomenės ir 
Vagų redakcinės komisijos gili, 
užuojauta. Priimk ją, miela 
Laima!

J. Vaičiūnui į Anapilį iškelia
vus, skausmo banga palietė ir Į 
šio rašinio autorės širdį, n es

■ abiejų vaikystės ir jaunystės ke
lias eitas tais pačiais Suvalki
jos lygumų laukais, Rygiškių 
Jono gimnazijoje, skautų greto
se, kur velionio motina a.a. J. 
Vaičiūnienė mokytojavo ir va
dovavo Marijampolės skaučių 

. tuntui, žadino ir ugdė jaunimo 
i tautinę sąmonę...

Betgi vien liūdėti ir veikloje | 
sustingti negalima. Pavergta ir ? 
ko’vojanti už laisvę tauta įtaigo-Į

i ja mus veikti net vienam už ke-] . i’ U/LU ••
lis, ypač tenka veikti už iškelia-,} noj dukrelė Stan|ey.-irtAnn Ro-

| į • j
Tris pinigines ^o van as užga

vo atneštus rankdarbius faimė- 
jo: 1 -$50 Mari j a; Yaųonienė, ■- iš 
Broktono; 2-$25 I^mėjb Rarbor 
ra Gailiūnienė, iš So. Bostono, 
ir 3-$10 Anastazija Mimgaudi'e- 
nė, iš Quincy.

Šokių kontestus laimėjo: “Ma 
mes ir Papes” polką-Stella Sul- 

: livan, iš Roslindale ir Joe Gaz-

^T Vytauto Didžiojo šaulių rink- J 
Žnės -gardu—vadas Įšganaitis, 
kuris įteikė ir tautinę vėliavą ve
lionio našlei Laimai, šeimos var
du atsisveikino V.. Žygas. Kan. 
V. Zakarauskas pasakė gilia
prasmį patriotinį pamokslą, su
teikė, pilną religinį patarnavimą. _

Galiiha> šakyti, ; jog veli&tis >Jdidi»tiįgretas ir- dirbti vienam už
yaičiūnas buvo gražiausio ir 
prasmingiausio Lietuvos^ meto 
|ūnus, gimęs ir augęs Nepriklau
somos Lietuvos metu, kada tau
tine sąmone formavo ne tik md- 
įykla ir organizacija, bet. ir jo 
tnotina a.a. J. Vaičiūnienė, kuri 
buvo didelė patriotė, besąlyginė

dus uostas 1931 metais
(Teofilio Petraičio piešinys)

Seniausia lietuviška, radijo pro
grama Naujojoj Anglijoj, veda
ma Stepono ir Valentinos Min- 
kių, surengė savoM^žrv šūkėk- 
tuvių pikniką sekm^dĘerįį; xugp

Romuvos Parke,
'Šių metų “MięjLithuania Jof 

N. E.” buvo isrirž^k’"’ PšĖnele 
Joan RonukaitisJ iš So. Bosto-'

vusius ir begrįžtančius. Tad, Ii- Į bukaičių- 
kusių yra šventa pareiga, gląu-

07574; 2-Paul Bizinkauskas, iš 
Broktono, numeriu 0417; 3-John 
Plaskus, iš Bridgewater, nume
riu 2937;^4-=Mą.gdaIena Lendrąi- 
tienė, jš Šo: ;Bostono; nmjĮeriP" 
2309; 5-Barbora GaiiiuniSnotM^ 

- :■* -r ■~rtc
Bostono, -iiumeriu 1160: 6-

Sta'sys Augoniš, iš So. Bostono,'
■ numenu 0136; '7-Edward * Kul- 
bis, dš So. Bostono, numeriu 
2164; ir 8-Peggy Pavilonis, iš 
Broktono, numeriu 2857.

•Įžangos dovanas laimėjo
numeris 287262; 2-numeris 28- 

į7136 Charlįp CampbęlŲ iš Hing- J 
hhm, Mass.; 3-riumeris 287177; j kad. susidarius jų “rojaus” gyve.

1-

Sustodavome peikė i. ir turė
dami bert kiek laiko, užeidavo
me į kolūkiečių trobas. Užėjo
me pas vieną moteriškę, kuri 
turėjo tris vaikus. Jų vargas ne
apsakomas: nei maisto, nei ap 
rangos neturi. Kuris kiek turė
jome atliekamo maisto — duo
nos. sūrio, sviesto ar sausainių, 
tai jį palikome jai. Vargšė mo
terėlė lydi mus per visą kolūkį, 
verkia ir šaukia, kad Dievas 
jums atlygins, o prie jos prisidė
jo ir daugiau palydovių.
Stabtelėję viename kolūky ir 

pasitvarkę pradėjome važiuoti- 
Matome, kad kelios moterėlės 
bėga, vejasi mus, rankomis mo
sikuoja ir šaukia. Sustojome. At 
bėgo visos uždųsusios, vos kvė
puodamas ir atnešė ką tik jos ge
niausio turėjo — raugintų agur
kų, sakydamos: “Gal kareivė
liai nevalgę, gal ir mūsų sūne
lius kas nors sušelps”.

Paminėjau tik keletą, iš kelių 
i. vietovių, matytus kolūkiečių gy
venimo vargus ir jų skaudžią ne
dalią. Būtų galima ir daugiau 
parašyti,- bet parinkau skirtin- 
gesnius kųlūkiečių pasakojimus,kelis.

Velionio vienminčių darbas 
jau yra apčiuopiamas. A. Rep
šienė, RLB sekretorė ir Tautos 
Fondo Įgaliotinė Chicagoje, J. 
Vaičiūno vardui Įamžinti surinko 
arti penkių šimtų dolerių sumą. 
Ji tikisi surinkti pilnus $500 h’; - -

I da, iš Norwoodo; “Jaunimo Pol- 
: ką” laimėjo Jūratė Valaitie- 

j nė, iš Dorchesterio ir Henrikas 
Čepas, iš So. Bostono; Valcą 
laimėjo: Joan Siauris, iš Milton 
ir Jack Colbert, iš Brookline; 
Tango laimėjo-Julia Šaulienė, ir 
Vaclovas Rupšys, abu iš Brok
tono; ir Twist’ą laimėjo Mary ir 
Vytas Dureckai, iš Newton.

Laimėjo dovanas laimėjo: 1- 
A. Pužas, iš Peabody, numeriu

kovotoja už tautos egzistenciją, ’ juos tuoj pasiųsti Tautos Fon
dui.

Tad, Jonai, tebūnie Tau lengva 
kauptų tautinių moralinių turtų s šio mums draugingo krašto že- 
neužkasė; jais pats gyveno irsmė. Ilsėkis ramybėje!

Z. Juškevičienė

už Lietuvc/s laisvę.
Į J. Vaičiūnas jaunystėje su-

įuoš.plačiąĮ^ldej^ gyveni
niu, žodžiu ir raštu, jis buvo ak-

'■TAUTINIS SĄMONINGUMAS, SOLIDARU- 
’ MAS IR TAUTINIS RYŽTAS YRA LIETU- ■ 
? VIŲ TAUTOS IR VALSTYBES EGZIS- 
£ TENCIJOS LAIDAS!

4-numeris 287101 Clara Ostro- 
wska, iš. Arlington; 5-numeris 
287322; -6-numeris> 287251; 7-nu- 
meris 287111.

Dėkojam visiem, kurie prisi
dėjo prie šio pikniko sėkmingo 
pravedimo.

Prie progos, primenanti ir kvie
čiam dalyvauti konteste, kuria
me turėsite progos laimėti $500. 
pinigais už įdomiausiai parašy
tą rašinį “Kodėl Jum garbė būti 
lietuviu ar lietuve”. Taigi už pa
rašymą apie savo tėvu praeitį, 
apie jų gyvenimą Amerikoj.

Galite rašyti lietuviškai, arba 
angliškai, iki 2000 žodžių. Užsi-

nimo vaizdą.
KASAME VOKIETIJOJ

Frontui priartėjus prie Mins
ko, po keturių metų ir trijų vali 
tybių: Lietuvcs-Rusijos-Vokieti-

registruokite DABAR dalyvauti 
šiame konteste. rašydami —Mrs-1 
Valentine Minkus, c/o Lithua
nian Radio Broad. Corp. Inc., 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Jūsų raštas turi būt 
mum prisiųstas ne vėliau spalio 
12,1981.

Steponas ir Valentina Minkai

NE TAIP SUPRATO -J.

Kalėj imo kapelionas ; aplanko 
kameroje nepataisomą vagišių.

— Kai išeisi laisvėn, — dėsto 
kunigas,—aš mielai tau padėsiu.

Ačiū, kapelione, — atsako 
vagišius. — Vargiai ar galėsiu 
pasinaudoti jūsų paslauga:--va
gystė yra labai sunkus menas, 
o kunigas šidje srityje neturi 
patirties.

PIRKITE iAV TAUPYMO ROKUS

K

MARIJA NOREIKIENĖ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

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

« ET? ES TINGAI IfiPILDGKI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D, KUHLMAN. RegtidmotM mūHnInk»jt

tįųiĮ|HHIji|lH|bli

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
. bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 525- Kieti viršeliai. Paštas $T.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir- mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Štankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, Ą. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau* 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dncrmenimtl 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• V1ENTJO ŽMOGAUS G Y v kNIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių • pavadinimai ir jų vertimai J vokie&’ų kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 53.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
L 60608. Užsakant įMitu, pridėti doterj perftoHmo Ulaidoma,
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Dr. V. Plioplys lengvai ir labai suprantamai aiškina Reor
ganizuotos Lietuvių Bendruomenes ir sveikatos reikalus.

Dr. V. PLIOPLYS

DIENOS RŪPESČIAI
Kvietiniuose į šį suvažiavimą, 

kuriuos taip rūpestingai išsiun
tinėjo p. A. Repšienė, parašyta, 
kad susirinksime ateities veik
los gaires nustatyti ir veiklą su
aktyvinti.

Norėdamas palengvinti šių 
klausimų svarstymą, mėginsiu 
apžvelgti esamą padėtį, kad bū
tų lengviau surasti būdus ir prie
mones tikslui siekti.

Mūsų lietuviškos visuomenės 
rūpesčiai, galvojimo būdas ii 
klausimų įvertinimas ryškiau
siai matyti lietuviškoj spaudoj, 
nes kiekvienas klausimas, jeigu 
jis yra svarbus, iškeliamas spau 
dos puslapiuose. Taigi, pavarty
kime mūsų spaudą. Pirmiausia 
krinta į akis didelis atitrūkimas 
nuo realybės, nulietuvėjimas ir 
pasiaukojimo stoka.

Pacituosiu kelias ištraukas iš 
mūsų laikraščių vedamųjų: "Ko
munizmo ileologinis žlugimas'?; 
“Nėra abejonės, kad komunisti 
nio pasaulio kortų namelis jau 
griūva”; "Kaip ir kada žlugs 
Maskvos imperija”; "Sovietų tan 
kų buvimas prie Lenkijos sienos 
tai buvo ir yra S. Rusijos po
pierinio tigro žaksėjimas”, ir 
daug kitaip formuluotų svai 
čiojimų.

Tai yra tik gražūs ir geri no 
rai, bet, deja, niekuo nepagrįsti 
ir klaidinantys. Įdomiausias yra 
vedamasis "Kaip ir kada žlugs 
Maskvos imperija”. Jame sam
protaujama, kad Maskvos impe 
rija galėtų žūti šio dešimtmečio 
viduryje, taigi, maždaug už J 

-metų. Bet vedamųjų autoriai ne 
paaiškina, kur prapuls tie de
šimtys tūkstančių rusų tankų 
tūkstančiai atominių raketų, lėk 
tu vai, po vandeniniai laivai ir vi 
sas laivynas. Autoriai užmiršo, 
kad riAai turi kelis milijonus 
gerai apmokytos kariuomenės 
Ir visa tai vadinama tik griū
vančiu kortų nameliu.

Jeigu rusai turi kažkur pra
pulti per ’ketverius metus, tai 
jie turėtų labai skubėli.

Vargšas mūsų prezidentas lt 
Reagan! Jis deda visas pastan
gas stiprinti Amerikos karines 
l>ajėgas, skiria tam šimtus bili 
jonų dolerių, organizuoja drau 
giškas valstybes prieš komuniz
mą/duoda paramą visiems, ku
rie ytik priešinasi komunizmui. 
a mūsų lietuviškų laikraščių re- 
dakforiai užimršd jam pasakyti 
kad Sovietų komunistinė impe
rija tik braškantis kortų name"

lis ir kad už 4 metų jos gali iš 
viso jau nebūti 0 '

Nežinau, ko tokiais vedamai 
siais siekiama. Nemanau, kad tai 
būtų bloga valia. Greičiausiai tai 
lik įsibėgėjęs entuziazmas, o gal 
tik paprastas kvailumas.

Tokie vedamieji mums vi
siems lietuviams kenkia tuo, kad 
daro’ mūsų spaudą nerimtą, vai
kišką, panašią į Mikaldos prana
šystes. "Naujienose" tokių ve
damųjų nepasitaiko.

Grįžkime realybėn ir atlikime 
pareigą! Visomis jėgomis įsijun
kime į prieškomunistinę veiklą. 
Remkime LKBK, remkim po
grindžio spaudą, jei rasime būdą 
ūai padaryti; remkime mūsų po 
litinius veiksnius ALTą ir VLI
Ką, dalyvaukim Amerikos prieš- 
Komunistinėse o' r g anizacijose, 
rūpinkimės kalinamų lietuvių 
iaisvinimu, aiškinkime visiems 
komunizmo grėsmę Amerikai ir 
pasauliui, įrūdykime, kad komu
nizmas yra pamišėlių ir krimi
nalistų puošmena.

Įvykiai Lenkijoje, padidėjęs 
rusinimas ok. Lietuvoj, pasikei
tęs elgesys su disidentais (Sta
linas juos sušaudydavo tą pačią 
dieną, o dabar juos kalina), gal 
galėtų būti kaip tolimos miglo
tos užuominos keitimosi iš sovie 
tinės komunistinės imperijos j 
rusų nacionalistinę imperiją, bet 
tai nėra braškantis kortų name
lis ar popierinio tigro žaksė
jimas.

Kitas pamestos realybės pa
vyzdys, tai — "Maldos Diena už 
Lenkiją“. Lenkus pažįstame iš 
seno. Lenkų mums šimtmečiais 
daromos žalos negalime užmirš
ti. Lenkų grobuoniškas šoviniz
mas nėra pakitęs.

Paskaitykite kun. Pr. Gavėno 
straipsnį '^Tėviškės Žiburiuose“ 
19H0 m. spalio 9 d. numeryje. 
Jis, keliaudamas po Lenkiją, 
Suvalkuose, norėjo atlaikyti mi 
šias, bet jam neleido tik dėl to, 
kad jis lietuvis. Lietuviams ne
apykanta ten labai didelė. Se
niau kažkuris vyskupas viešai 
katedroje lietuvius išvadino 
"bydlo” galvijais.

Kiek iš spaudos sužinojau, tai 
ne tik LB atstovai, bet ir Vil
niaus Krašto lietuvių atstovas 
nukulniavo pabučiuoti lenkui 
į. .. ranką.

Stebimės ir užginame lenkų 
pastangas laisvėti, bet juos ne
laikome jdkiaii. draugais, s v irs
tydami savo specifinius reikalus.

Trecias pamestos realybės pa
vyzdys, tai vieno dienraščio’ pa
tarimas ieškoti draugų “Trečio
jo pasaulio” valstybėse. Tai vi
siškas logikos ir sąžinės pame
timas.

Būdami lietuvių kalmės ame
rikiečiais, tikrais Amerikos pi
liečiais su visomis piliečio parei
gomis ir privilegijomis, negali 
me atsisakyti Amerikos ir ieškoti 
draugų dažnai prokomunistiško- 
se ‘Trečiojo pasaulio” valstybė
se, kur garsėja Kuba ir Fide] 
Castro yra didvyris.

Tai būtų nesąmonė.
Jeigu, Amerikai vadovaujant, 

nepavyktų sunaikinti komuniz
mo, tai Nepriklausomos-Lietu
vos, turbūt, niekad ir nebūtų.

Dažnai skaitome vedamuosius, 
niekinančius mūsų politines par
tijas. Sakoma, kad jos atgyve
no, paseno ir neturi veikimo lau
ko’. Sakoma, kad. mūsų partijos 
yra ratai be vežimo.

Nežinau ar būtų geriau, jeigu 
būtų vežimas be ratų. Ką tuo 
laimėtume?

Pagaliau ir tie, kurie taip nie
kina partijas, palys irgi sudaro 
partiją.

Svarstant veikimo gaires, gal 
reikėtų dar kartą priminti RLB 
nusistatymą bendradarbiavimo 
su Lietuvos okupantu atžvilgiu.

RLB sakė ir sako, kad bend
rauti su tauta, su giminėmis ir 
draugais ok. Lietuvoje reikia ir 
yra būtina. Bet nesusidėkime su 
komunistų partija, "Tėviškės” 
draugija ar jų patikėtiniais, ir 
nebūkime- jų šelpiami ar apmo
kami. Tai nusikaltimas.

Šitas skirtumas buvo tiek daug 
kartų pabrėžtas, bet daug kas 
negali ar nenori to suprasti.

Keli žodžiai 1 ietuvybės išlai
kymo klausimu. Nėra jokia pa
slaptis, kad apie 90% mūsų jau
nimo visai nesidomi lietuvišku 
reikalu. Bėdai pataisyti siūloma 
visokių receptų: stovyklo's, orga
nizacijos, mokyklos, šokiai, cho
rai, parapijos, lietuvių kolonijos 
ir net pensininkų telkiniai ir tt.

Bet juk tai viskas buvo daro

R. Liet. Bendruomenės vadovai tarėsi 
veiklos pagyvinimo reikalu

Atsimenant, kad pasaulyje 
niekas nestovi vietoje, o politi
niai pasauliniai reikalai verčiasi 
kulverta. tad. norint žengti su 
gyvenimo vyksmu, taip pat ten
ka tiek individualius, tiek ir or 
ganizacinius reikalus rikiuoti ir 
stumti pirmyn.

R. L. Bendruomenės Taryba 
ir Centro valdyba, nežiūrint nei 
vasaros karščių, sušaukė ir pra
vedė platesnio masto organiza
cijos pareigūnų pasitarimą, ku
ris Įvyko š, m. rugp. mėn 2 d., 
Marquette Park Lietuvių para
pijos patalpoje. Buvo pakviesti 
ir dalyvavo: apygardos, pilno 
sąstato apylinkių vaidybos, tary
bos, Centro valdybos nariai, vi
so virš trisdešimt asmenų. Pir
mininkavo dr. V. Plioplys. sek
retoriavo A. Repšienė

Pasitarime Įžangini žodį tarė 
Tarybos pirmininkas A. Juške 
viėius. Jis pasverkino susirinku
sius. pakvietė visus daugiau pa
sišvęsti Reorganizacinei L. Ben
druomenės idėjai, jtemti jėgas 
veiklai.

Dr V. Dargis, Centro valdy
bos pirmininkas, kalbėjo Reor
ganizacinės L. Bendruomenės 
nario ir pačios organizacijos pres 
tižo reikalu Pasakė: “Reorgani
zacinė Bendruomenė yra. tarsi, 
ta Gibraltaro uola, i kurią atsi
muša frontininkų pastangos su

ma per paskutinį šimtą metų ir 
nepadėjo. Tai tik lietuvybės pra
tęsimas, bet neišlaikymas.

Nutautėjimas vyksta labai 
greitai ir visi, kaip susitarę, kal
tina jaunimą.

Tikrumoje kaltė yra mūsų, se
nių, bet ne jaunimo. Visus rei
kalus tvarkėme taip prastai, kad 
jaunimas mumis nesusižavėjo ir 
nerado reikalo rodyti respeklo 
mums ir mūsų užmojams. Nesu 
gebėjome išeiti iš emigrantų pa 
dėties. Lietuvybės išlaikymą grin 
dėme principu:

• Nieko neužmiršti ir nieko 
neišmokti. O šią taisyklę reikėjo 
formuluoti šitaip: “Nieko neuž
miršti ir labai daug išmokti”. 
Pagalvokime.

Esame paskendę beviltiškame 
žodžių ir prakaibų-tvane, o kon
kretūs darbai apleidžiami. Kaip 
galim no’rėti, kad jaunimas mu
mis žavėtųsi ii- mus sektų? Tai 
irgi tema šios dienos svarsty
toms.

Pagyvinti veiklai reikia pini
gų ir jų turime pakankamai, tik 
stokojame pasiaukojimo dvasios.

Pavyzdys. Mūsų metinis na
rio mokestis yra tik doleriais, 
bet kodėl ne šimtais dolerių?

Esamą nario mokestį padau
ginkime iš šimto, ir bus veiklos 
pagyvinimui gera pradžia. Tė
vynėje žmonės aukoja laisvę, 
šeimų laimę ir gyvybes, o mes, 
apsigniaužę dolerį, tik apver
kiami jų vargus ir stebimės, ko
dėl jaunimas mūsų nepaseka.

Šis klausimas irgi šios dienos 
svarstytoms.

Kodėl nedirbame lietuvybei 
taip, kaip dirbame sau?

Skelbiamės esą Reorganizuota 
Lietuvių Bendruomenė. Tai ir 
būkime reorganizatoriais!

Ačiū už dėmesį.
Pastaba: ši paskaita skalyta 

R. Liet. B-nės Tarybos ir Centro 
valdybos pirmininkų šauktame 
apyl. ir apygardos valdybų pasi
tarime š.m. rugpiūčio mėn. 2 d. 
Šv. M. Marijos Gimimo' parapi
jos patalpose. Paskaita dėme
singai išklausyta ir užgirta. Red.

griauti išeivijos politinius vei
ksnius — ALTą ir VLIKą, ir vi
sai išeivijai primesti savo parti
nę diktatūrą. Reorganizacinės L. 
Bendruomenės nario bilietas yra 
garbės reikalas — tautinės ir de
mokratinės ištikimybės pažymė
jimas.’’ Visi dalyviai dr. V. Dar
gini entuziastiškai, skardžiu plo
jimu, pritarė.

Ig. Serapinas, generalinis C. V. 
sekretorius, patiekė savo srities 
veiklos pranešimą, pasisakė ve
dąs plačią korespondenciją su ki 
tų kolonijų lietuviais apylinkių 
steigimo reikalu; pasidžiaugė, 
kad Reorganizacinės Bendruome 
n ės idėja plinta įjau ir kituose 
kontinentuose, net ir tolimoje 
Australijoje, ši žinia visus ma
loniai nuteikė. Reiškia, reikia tik 
veikti, dirbti, tai ir idėja gy
vens, plėsis,..

Dr. V: Plioplys skaitė paskai
tą dabarties politinių organiza
cinių aktualijų reikalais.
Daktaro V. Pliopiio paskaita nu 

matyta atspausdinti ištisai šia
me pat puslapyje, tad jo paskai
tos minčių ir nekartosiu. Tik tiek 
galiu pasakyti, kad jo pasklefs- 
tos mintys pataikė į klausytojų 
mintį ir širdį, nes jam skardžiai 
ir ilgai paplojo ir dėkojo. Dr. V- 
Balčiūnas, pritardamas'paskaiti
ninkui, -siūlė ieškoti būdus kuo 
plačiau išeiti su savo tautinės —

Dr. Vytautas P. Dargis, Reorganizuotais Liet. Bendruo
menės čentro valdybos pirmininkas. Dr. Dargis rudenį 

važiuoja su SLA ekskursija į Karibų vandenis.

kultūros lobiais ir juos paskleis
ti kitataučių pasaulyje; pasakė, 
kad Visconsino lietuviai kasmet 
dalyvauja miesto, rengiamame 
Tautų festivalyje ir ten susilau
kia plačių masių dėmesio tauti
nei kultūrai ir Lietuvos laisvės 
reikalui; pažymėjo, kad šių tau
tinių reperzentan tų grupės žmo
nių daugumą sudaro Reorgani
zacinės L. Bendruomenės nariai 
ir prijaučiantieji, kurių, kaip 
ir visur, yra daugiau, nei pačių 
narių... V. Prūsas siūlė remti 
ir kitataučių ar jiems skirtą an- 
iikomunistinę spaudą; prašė pi- 
ilgine auka paremti antikomu
nistinį žurnalą “Speak up”, re
daguojamą lietuvio ir leidžiamą 
Kanadoje.

A. Juškevičius kėlė naujos ta
rybos sudarymo reikalą. Pasi
pylė gausa siūlymų. Kad tary
ba būtų gyva, veiksminga, siūly
ta į tarybą įvesti bent po kelis 
atstovus iš kiekvienos apylin
kės ir apygardos. Siūlymas susi
laukė daugumos pritarimo. Šiuo 
reikalu gyvai reiškėsi daugiau
sia ciceriškiai: A. Dumčius- L. 
Dubauskienė, A. Skopas, A. Zu- 
maras ir kiti.

Savarstytas organizacijos įsta
tų reikalas. Nuspręsta Įstatų ne
keisti, tik vaizdžiau paryškinti. 
Rasta, kad organizacijų apjungi
mo principas yra Reorganizaci
nės L. Bendruomenės stiprybės 
reikalas ir ryškus demokratijos 
žjenklas. Buvo paprašytas inž. 
D. Adomaitis, stipriausiai gynęs 
federacinį organizacijų principą, 
pasikviesti kompetetingus talki
ninkus ir tik suderinti, paryškin
ti įstatus ir atliktą darbą pris
tatyti suvažiavimui aprobuoti. 
Ponas D. Adomaitis apsiėmė šį 
darbą atlikti.
BUS PAKARTOTINAI KVIE
ČIAMOS ORGANIZACIJOS ĮSI 
•JUNGTI J REGRGANIZACINg 
BENDRUOMENŲ.

Konstatuotas faktas, jog Ame
rikos naujai sudarytai—išrink
tai valdžiai keičiant politinio ėji 
mo gaires, vis stipriau užsianga
žuojant prieš rusiškąjį komuniz
mą, prieš jo ekspanciją pasauly
je ir kad šios politinės krypties 
akivaizdoje ir .įtakoje pastebimai 
keičiasi ir mūsų vidaus politinės 
nuotaikos, ypač .bendradarbiau- 
tojų. Net ir ant tvoros' sėdėju
sieji jau pradeda vis dažniau j 
dešinę žvelgti, ąau-vietos/ieško
ti...

šitokio ir kito galvojimo pasė

koje buvo padarytas pasiūly
mas, pakartotinai raštų pakvies
ti didžiąsias išeivijos organizaci
jas įsijungti į Reorganizacinę L. 
Bendruomenę, glaudinti išeivi
jos gretas, jungti pastangas už 
tautinį išlikimą ir už Lietuvos 
laisvę.

KRUOPŠČIAI APSVARSTY
TAS ORGANIZACIJOS

VEIKLOS SUAKTYVINIMO 
REIKALAS IR KULTŪRINĖ 
VEIKLA; PATIEKTA DAUG“ 

REALIŲ SUGESTIJŲ.

Patikrinus išeivijos
ir kultūros reikalus rasta, kad ■ 
Lituanistinės mokyklos reikalas • 
yra didžiai apgailėtinoje padėty- į 
j e. Mokyklos, kurios dar prieš !
vos kelis metus mokinius skai
čiavo šimtais, šįmet jau vos de
šimtimis, ar tik vienetais.. Ryš
kus pavyzdys, tai Cicero lit. mo
kykla, kurioje šįmet yra vos tik 
penki mokiniai; buvo virš šim
to — berods net 120. Rasta, jog 
pagrindinė šios negerovės prie
žastis yra L. B-nės vadų ir va
dukų dėmesio ir jėgų perkėlimas 
į politinį lauką. Bet reikia žino
ti, kad žmogus yra ribotas:' vie
nu ir tuo pačiu metu negali nei 
du darbus dirbti, nei ant dviejų 
kėdžių sėdėti. Konstatuotas fak
sas, kad švietimo darbą dar yra 
kas dirba. Reikia tik tinkamos 
organizacijos ir daugiau reikia
mo dėmesio švietimo reikalui. 
Tautinio ugdymo reikalas yra 
vienas iš svarbiausių^ jis yra 
daugiausia apleistas. Rasta, kad 
išeivijoje gimusiems jauniems 
tėvams ir lit. mokyklų jauniems 
mokytojams patikėti tautinio 
ugdymo reikalą negalima, netiks 
lu ir nepateisinama. Ši našta iš
eivijoje gimusiems yra sunkia-’ 
pakeliama, nes jie yra jau ne 
Lietuvoje gimę. Prieita išvados, 
jog jaunam Ht. mokyklos moky
tojui ir jaunai išeivijos šeimai 
yra būtina konkreti ir sistema- 
tinga pagalba iš šalies, siekiant 
vaiką įugdyti į tautą ir jį vesti 
Lietuvos keliu. Visiškai aiškus 
reikalas, kad Reorganizacinė 
Bendruomenė privalo galimai 
daugiau įsipareigoti tautines kul 
tūros darbe, ypač išeivijos vaiko 
tautiniame ugdyme, jo tautinio 
sąmšbnfriimo srityje.

Buvo pareikšta ir visa eilė kon
krečių pasiūlymų šiai veiklai 
vystyti. Pasisakyti už būtiną rei
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kalą steigti prie centro valdybos 
Kultūros tarybą-Kultūrinės vei
klos, tautinio ugdymo reikalu 
gana plačiai ir vaizdžiai palbėjo 
buv. mokytojai ir jaunimo vado
vai: Ig. Serapinas, Z. Juškevi
čienė, A. Repšienė, L. Dubaus- 
kienė ir kiti.
REORGANIZACINĖS L. BEN

DRUOMENĖS FONDO 
REIKALAS

Suprantama, jog plačiai kul
tūrinei veiklai vystyti yra reika
lingi finansai ir net nemaža jų 
suma. Tad susirūpinta ir R. L. 
B. Fondo reikalu. Pasisakyta už 
reikalą nedelsiant sustiprinti Fon 

į do veiklą, įvesdant daugiau di
namiškų aktyvių žmonių, kurie 
plėstų Fondo veiklą, teiktų fi
nansus-

i.
Į A. Repšienė kėlė organizaci- 
I jos narių drausmės reikalą. Pa- 
Į sisakyta už. respektą dirbančim 

ir tarp centro organų ir apylin
kių glaudesnį tarpusavį ryšį.

Parodytas .padėkos dėmesys ir 
spaudos darbuotojams. Dėkota 
dąrbčiam publicistui Sviloniui 

| (K. V. Z.), Naujienų/dienraščio 
L aktyviam bendradarbiui;! kovin-. 
■ gai ginančiam Reor^inizacinės 
j L. Bendruomenės idėją ir išeivi- 
! jos politinius veiknius—ALTą 
ir VLIKą nuo L. Bendruomenės 

' vadukų piktų užmojų juos sunai 
kinti. Pasitarimo dalyvių padė
kos susilaukė ir šie spaudos, dar
buotojai: A. Pleskys, Ig. Pet
rauskas, K. Povilaitis ir kiti ak
tyvūs spaudos darbuotojai, tau
tiniai idealistai, demokratinio 
principo gynėjai.

Iškelta sugestija Chicagos apy
gardai reprezentuotis Cricagos

švietimo miesto organizuojamame Tautų
festivalyje kiekvieną rudenį. 
Ap. pirmn. inž. St. Dubauskas 
šį pasiūlymą mielai priėmė ir pa
žadėjo šia linksme veikti.

A. Pranskevjčienė nusiskun
dė, kad kai kurie ALTo darbuo
tojai nesilaiko teisingumo prin
cipo. R. L. B. Cicero apylinkė 
suorganizavo laiškų rašymą di
sidentų ir Lietuvos laisvinimo 
reikalu. Tokių laišku parašė ir 
išsiuntė net tūkstantį aštuonis 
šimtus, o ALTo biuletenyje bu
vo^ pažymėta, kad tai padarė Ci
cero lietuvių kolonija. Pasakė, 
kad tai yra netiesa, ir kad toks 
reiškinys sudaro moralinę skriau 
dą Cicero Reorganizacines Ben
druomenės apylinkei.

Pasitarimo padaryti nutarimai, 
pareikšti konkretūs pasiūlymai 
bus pateikti Centro organų šau
kiamame suvažiavi’me, kuris yra 
Numatytas rudenį, gruodžio mėn.

A. Juškevičius atkreipė dėme
sį į tautinės atgaivos, tautinio 
susikaupimo reikalą ir pasiūlė, 
kaip tradiciją, įvesti Nepriklau
somos Lietuvos prezidentų pa
minklinių eglių lankymą, esan
čių Tautų Draugystės parke, 
Ind. Pasiūlymas nėmesingai iš
klausytas.

(Nukelta į 3 psl.) /

(R) LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS PAREIŠKIMAS

(R) Lietuvių Bendruomenė 
vieningai remia VLIKo pareiš
kimą, atsirilHi.ianlį nuo Lietuvos 
laisvinimo peiktų ■
dyriii privačiai svetimtaučių ben
drovei. • ’ *•

(R) Lietuvių BėnHr -«mienės 
vadovybė
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Musų teisės pagal profesorių 
Borisų Meisnerį

Koelno universiteto rytinės teisės instituto direkto
rius ir profesorius Borisas Meisneris (Meissner), gimęs 
1915 metais Pskove, o prieš Antrąjį pasaulinį karą bai
gęs visuomeninius mokslus Dorpato universitete, karo 
metu kovojęs vokiečių kariuomenėje, po karo dirbęs Va
karų Vokietijos pasiuntinybėje Maskvoje, o vėliau pasi
daręs profesorium, yra produktingas rašytojas apie So
vietų Sąjungą ir jos problemas.

nekreipia dėmesio į Vardžio ir Co. pasakas net toje pa
čioje knygoje.

Tas pats Meissner parašė įdomų straipsnį apie So
vietų 26-ąjį partijos suvažiavimą ir Sovietų vidinę poli
tiką žurnale Problems of Communism, 1981 m. gegužės- 
birželio numeris. Jis rašo: “Dėl problemų, sukeltų neru- 
siškų tautybių Sovietų Sąjungoje, 26-asis partijos suva
žiavimas susidorojo su klausimu įprastiniai paviršutiniš
kai. Tačiau Kremliaus susirūpinimas visvien pasirodė. 
Praeityje Brežnevas kiekvienoje spalio revoliucijos me
tinių kalboje sakydavo, jog “tautinis klausimas’’ yra galu
tinai išspręstas Sovietų Sąjungoje; po 24-ojo partijos su
važiavimo (1971), pagrindinis Sovietų nusistatymas buvo, 
kad ‘‘viena sovietinė, tauta” (yedinyy Sovetskiy narod) 
tapo kūnu kaip “istoriškai nauja žmonių tarptautinė 
bendruomenė” kaip stotis kelyje į vieną sovietinę tautą, 
su rusų kalba kaip pagrindinė kalba. 26-ajame suvažia
vime, visdėlto, Brežnevas pripažino, kad nors “sovieti
nių tautų vienybė” (natsii) yra nepajudinama “kaip dar

Baltų Studijų Puoselėjimo Draugija išleido straips
nių rinkinį — V. Stanley Vardys ir Romuald J. Misiūnas, 
redaktoriai, The Baltic States in Peace and 'War 1917- 
1945, The Pennsylvania State University Press, Univer
sity Park, Pa., 1978 m. Vienas straipsnis parašytas ir 
Boriso Meisnerio — Baltiškas klausimas pasaulinėje poli
tikoje. Jis rašo: “Iki šios dienos tarptautinė bendruomenė 
iš pagrindų nepriėmė Sovietų elgesio dėl nelegalaus jo 
pobūdžio tarptautinėj teisėj. Jungtinės Amerikos Vals
tybės, valstybės pasekretoriaus Summer Welles pareiš
kime 1940 m. liepos mėn. 23 d., atsisakė pripažinti trijų 
Baltijos valstybių neteisėtą aneksaciją. Britų valdžia, 
Winstono Churchillio kalba seimo rūmams 1940 m. rug
sėjo mėn. 5 d., priėmė tą pačią poziciją. 1940 m. spalio 
mėn. 15 d. tai buvo pabrėžta prezidento Franklin Roose- 
velto Amerikos Lietuvių Tarybos delegacijos priėmime.” 
Beje, Boris Meissner suteikia didelę svarbą Amerikos 
Lietuvių Tarybai dėl Baltijos valstybių teisinio pripaži
nimo Vakaruose. Jis net nemini Lietuvių Aktyvistų Fron
to, Kazio Škirpos ir Juozo Brazaičio. < -

Visdėlto Lietuvių Aktyvistų Fronto pasaką ir . toliau 
seka redaktorius lietuvis V. Stanley Vardys, parašęs 
įvade, kad Laikinoji vyriausybė, pažadėjusi vokiečiams 
lietuvių kariuomenę karui prieš Sovietus,-buvo vokiečių 
apvilta ir nepripažinta. Iš tikrųjų, Laikinoji vyriausybė 
net daugiau žadėjo — jos memorandumas Trečiojo Rei
cho valdžiai 1941 m. rugpiūčio 5 d. užtikrino Lietuvos pri
sidėjimą prie Europos naujos tvarkos sukūrimo. Gerai, 
kad svetimtaučiai mokslininkai, kaip kad Boris Meissner,

niekad”; tai nereiškia, kad “visi klausimai tautiniuose 
santykiuose yra išspręsti”. Dabar jis nupiešė “vienos 
Sovietų tautos kultūros išvystymą — naują socialinę ir 
tarptautinę bendruomenę “kaip tikslą, kurį dar reikia 
pasiekti”.

Toliau Boris Meissner kalba apie Sovietų padidintas 
pastangas surusinti Sovietų Sąjungą, kaip kad biėlorusų, 
moldavų, kazakų sovietinių respublikų naujose konstitu
cijose rusų kalba įvesta kaip antra tautinė kalba, o Kau
kazo respublikose išimta, kad vietinė kalba yra valsty
binė kalba. Gi 1978 metais spalio mėn. 13 d. Sovietų val
džia išleido slaptą kalbos nutarimą, kad mokymas rusų 
kalba būtų paspartintas nėrusiškose aukštose mokyklose.

0 štai šiais metais Lietuvių Bendruomenės politinėje 
konferencijoje New Yorke pranešė j as“Tomas Venclova 
užtikrino, kad Lietuvoje nėra rusinimo pavojaus.

Ir-vėl mes daugiau išmokstame iš kitų, o ne iš savųjų.
Juozas Nendriūnas

AUiliepimas į Juozo Kojelio straipsnį “Rūpesčiai dėl rūpesčių

Perskaitęs tą straipsnį “TŽ” 
1981 m. 20 nr., 
čia u ir susirūpinau. Kur gi mes 
einame ir ko tuo siekiame? Tam 
susirūpinimui turiu pagrindo. 
Esu skautas akademikas, balfi- 
ninkas, altininkas, bendruome- 
nininkas. vlikininkas ir jau 11 
metų vadovauju Los Angeles ir 14 nr.). Nemanau vesti pole- 
šv. Kazimiero šeši, lituanistinei 
mokyklai. Mokykloje auginame 
ii- auklėjame lietuvišką jauni
mą ateities darbams. Jie turės 
perimti mokytojų ir visuome
nės veikėjų pareigas. Mes, mo
kytojai, visuomenės mokslo pa
mokose teigiamai vertiname vi
sų mūsų patriotinių organizaci
jų — ALTos, VLIKo, LB, BAL
Fo, skautų, ateitininkų ir stu
dentų sąjungos veiklą. Ką pasa
kys jaunuolis, paskaitęs šį ir ki 
tus J. Kojelio straipsnius, kri
tikuojančius ALTos ir VLIKo 
veiklą ?

Yra sakoma, kad LB jungia 
visus pasaulyje esančius lietu
vius. Taigi ir altininkus, ir vli- 
kininkus, bet ne ALTą ir VLI- 
Ką. Yra menas mokėti jungti 
visus lietuvius ir jų organiza
cijas bendram darbui — Lietu
vos laisvinimui ir lietuvybės 
išlaikymui, bet ne jų domina
vimui

Manau, kad yra atėjęs laikas 
pasakyti: gana nuodyti jaunų 
žmonių sielas, skleidžiant ne
apykantąALTai, VLIKui ir jų 
vadovam?.’Mes, mokytojai, ma
tome, kokią didelę neigiamą įta
ką tai daro makykliniam jauni
mui. Jis tampa labiau abejingas 
lietuviškumui, blogiau mokosi ir 
nesidomi visuomenine mūsų 
veikla. Mes esame tuo susirūpi
nę ir prašome nud tokių straips
nių rašymo susilaikyti.

< Yra daug žmonių, kurie teigia
mai vertina visų veiksnių veik
lą, jiems gausiai aukoja. Kad 
taip yra, rodo ir paskutinis Va
sario 16 minėjimas Los Ange- 
loje. Jį surengė bendru susita
rimu ALTos skyrius ir LB apy
garda. Daugiausia aukų gavo 
VLIKas-TF, nors mažiausiai 
reklamos darė. Taigi žmo'nės 
yra sąmoningi ir žino kam rei
kia aukoti. Mums nereikia nuo-

t ____.J” latinės ir tendencingos kritikos,
, rimtai susimus-1 bet ,anot mūsų LB apygardos 

pirmininko, reikia darbų.
J. Kojelis savo straipsnyje kri

tikuoja VLIKo vicspirm. Liūto 
Griniaus straipsnį “VLIKo val
dybos dvejų metų darbai, kliū
tys ir viltys” (“TŽ” 1981 m. 13

mikos su J. Kojelių dėl minimų 
penkių “laimėjimų tarptautinėje 
plotmėje“. Tikiuos, į juos gal at
sakys pats L. Grinius. Man rūpi 
atitaisyti tiktai neteisingą J. Ko
jelio pareiškimą straipsnio pabai
goje. Ten jis rašė:

“VLIKas viešai ir pakartoti
nai skelbė, kad Vladui šakaliui 
gresia pagrobimo pavojus, ir to
dėl jis turįs būti globojamas. 
Pats VLIKo vicepirmininkas 
nuolat lydėjo jį kelionėse po 
Ameriką, šių metų pradžioje jis 
buvo- atlydėjęs ir į Los Angeles. 
Čia jis buvo saugojamas ne tik 
nuo bolševikų agentų, bet ir 
nuo bendruomenininkų, fronti
ninkų ir kitokių ‘nenaudėlių’, 
o taip pat ir nuo amerikiečių 
laikraštininkų, kurie prašyte 
prašė su juo susitikimų. Duos- 
nūs losangeliečiai sumetė Šakalio 
paramai daugiau kaip $2,000, iš
kurią, neatsiklausus aukotojų kas skambino j
sutikimo, arti 25% buvo išmo
kėta jo ‘globėjo’ kelionės išlai
doms padengti. Žinoma, su pa
ties Šakalio sutikimu. Bet kaip 
jis tokioje situacijoje-galėtų kL 
taip padaryti! Tačiau nėra gir-.

I
< 

tę jį pagloboti, aprodyti miestą 
ir jo apylinkes. Aš atsakiau, kad 
mielai visa tai padarysiu. Paaiš
kinau, kad kitą dieną susisieksiu 
su lietuvių parapijos klebonu ir 
susitarsime surengti salėje V 
šakalio sutiktuves bei jo praney 
Šimą. Be to, bandysiu parinkti 
BALFo vardu aukų.

Kitą dieną tuo reikalu skanv 
bino man BALFo centro valdy
bos pirm. M. Rudienė, kuri ma
no sumanymui pilnai pritarė, 
nes pranešiau, kad jau susita- 
riaus su klebonu. Sekmadienį, 
rugsėjo 6, klebonas šventovėje ; 
pranešė apie V. Šakalio netikėtą 
atvykimą ir jo sutikimą padary
ti pranešimą salėje. Taip pat pa
sakė. kad jo išlaidoms padengti 
BALFas rinks aukas. Tai ir bu
vo padaryta.

Po V. Šakalio pranešimo bu 
vau paprašytas jį nuvežti į neo- 
lituanų surengtą gegužinę dr, 
J. Gudausko namuose Santa Mo, 
nikoie. Šį prašymą perdaviau 
V. šakaliui, ir jis mielai sutiko 
ten vykti, čia irgi padarė įdo 
mų pranešimą iš savo bėgimo 
odisėjos. Tuose abiejuose prane
šimuose dalyvavo daug žmonių, 
tarp ju ir nemažai gražaus jau
nimo. Buvo daug paklausimų ir 
po to privačių pasikalbėjimų. Aš 

. viešai pranešiau, jei kas norė 
Į tų pakartotinai susitikti su V 
Šakaliu, tepaskambina man. Dėl 
vietos ir laiko susitarsime. Kai- 

---- ir buvo susitarta, 
susitikta ir išsikalbėta. Buvo pa 
kartotinai nuvežtas į Santa Mo
niką ir pasikalbėta kalinių rei-

Į per tarpininką J. Ko
tletą, kad pašalpą gaunąs glo-i le^s pranešė, kad jis norėtų su-
bojamasis-mokėtų algą neprašy
tam globėjui’’.

Jaučiu moralinę pareigą; kaip 
L. A. BALFo skyriaus pirmi
ninkas ir šį reikalą gerai žinąs, 
paskelbti “TŽ” skaitančiai visuo
menei, kad tai tiesos iškraipy
mas- Buvo taip.

• Rugsėjo 4 d. vakare L. Gri
nius paskambino man iš Vašing
tono ir pranešė, kad šiuo metu 
pas jį yra Lietuvos pogrindžio 
veikėjas Vladas Šakalys. Jis no
rėtų aplankyti Los Angeles ir 
susitikti su vietos lietuviais. Tam 
esanti gera proga. Jis pats tarny
bos reikalais vykstąs į Los An
geles ir galėtų V. šakalį atlydėti. 
Klausė, ar aš galėčiau visą savai-

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1910-1941 m.

(Tęęinvsi

Dabar po rinkimų spaudoje rašoma, esą, 
“Lietuvos liaudis nedviprasmiškai parodė savo 
pasiryžimą surišti savo likimą su laisvomis ir lai
mingomis Sovietų Sąjungos tautomis. .. Liaudies 
seimas iš to turi daryti visas išvadas. “Sovietai — 
stebuklingas švyturys”. .. “Liaudis nenori likti 
pusiaukelėje...” ir t.t. Įmonėse, komunistams va
dovaujant, inscenizuojami darbininkų tarybų rin
kimai — tai tarybų užuomazga -Lietuvoje. Agi
tacija už įsijungimą į Sovietų Sąjungos sąstatą 
varoma pilnu tempu per spaudą, mitingus, susi
rinkimus. Straipsniai, šūkiai, plakatai, rezoliuci
jos. Jokių kitų tezių nereiškiama ir reikšti nelei
džiama ir nedrįstama.

Kuriuo būdu “liaudis”, net jeigu jos balsavi
mas per rinkimus būtų buvęs tikrai spontaniš
kas ir laisvas, būtų pasisakiusi už Lietuvos įjun
gimą į Sovietų sąstatą, jeigu rinkimų organizato
rių “platformoje” .toks šūkis iš viso nebuvo pa
reikštas ir skleidžiamas, — tatai analizuoti ir 
aiškinti nerūpėjo. “Pasisakė”, “Nedviprasmiškai 
parode . “Davė suprasti” — ir baigtas dalykas. 
Pati “liaudis tyli, triukšmą kelia agitatoriai ir 
propagandistai, prieštarauti niekas nedrįsta. Vi
siems gresia baisiosios NKVD represijos. Tad esą

1981 metų Naujienų vajus
Dr. Kazys Bobelis ................    $500
John Kancevičius, Lawrence, Mass...... 200
Anna Lenortas, Glenn, Michigan .... ........   100
Josephine Krisčiunas, Beverly Shores, Ind.. 100
J. Balnionis, Chicago, Ill. ...............  100
Jonas Liorentas, Hollywood, Florida.......... 100
A. Giedraitis, Santa Monica, Calif............. 100
Čikagietis Kv............. ...........................  100

įrodyta, kad toks buvo liaudies įsakymas išrink- 
j tiesiems atstovams, sudaręs jųjų mandatą. Abę- 
jojimų nėra ir būti negali. 0 jeigu tatai “įrody
ta”, tai išvadoms daryti patarnauja sovietinė at
stovų imperatyvinio mandato teorija. Jie esą rin
kikų, juos išrinkusios “liaudies valios” reiškėjai 
ir tarnai. Ir pats “Liaudies seimo” suverenumas, 
darąs jį vastybės ir tautos likimo šeimininku be 
jokių ribų, be jokių konstitucinių suvaržymų — 
esąs kaip tik imperatyvinės “liaudies valios” re
fleksas, josios įgyvendinimo potencialas.

Patys Liaudies seimo nariai yra lyg apsvai
gę. Jų tarpe yra įsitikinę seni komunistai, žmo
nės neabejotinai idėjiniai, žmonės kovoję dėl savo 
komunistiškai-sovietinio idealo, bolševizmo, buvę 

į politiniai kaliniai ir emigrantai, šventai tikį, kad 
griaudami Lietuvos valstybę, jie tarnauja Lietu
vos liaudies laisvei ir gerovei ir kad iš tikrųjų — 
jų Sovietai realizuosią demokratijos, žmogaus ir 
tautos kultūros idealą. Kiti prie jų pritapę, degą 
proletarizmo įkarščiu. Nuotaika atstovų tarpe pa
kelta. To paneigti negalima. Komunistų iš kalno 
rūpestingai parinktas Liaudies seimo sąstatas 
buvo visiškai ištikimas jo skiriamai funkcijai ir 
gyveno entuziazmo atmosferoje, kurią jis nuošir 
džiai laiko esančią ne tiktai jo paties ir visų ko
munistų, bet ir visos Lietuvos liaudies nuotaikos 
ir nusistatymo atmosfera.

Šia prasme Liaudies seimas tikrai tiko tam 
pavestam darbui. Bet kuris pasipriešinimas šiai 
nuotaikai Seimo sąstate būtų neįmanomas ir būtų

Cicerietis ................. --.......... —.......
A. Pūras, Richmond Hill, New York 
Kazys Šimulis, Chicago, Ill................
Kalifomietis ..............................

Anksčiau gauta ir paskelbta

1981 m. rugpiūčio 19 d. ..

lygus viešajai šventvagystei, padarytai tikinčių
jų tarpe. Didesniam atsargumui ir šiose sąlygose 
NKVD pasirūpino seimo narių tarpe Valstybės 
teatro salėje susodinti ir “nežinomos paskirties” 
civilių asmenų, kurie budriai sekė visa, kas vyks
ta aplinkui juos. Liaudies seimo nariai gal tiktai 
to nesuprato ir suprasti nenorėjo, kad iš tikrųjų 
jie buvo, ne Lietuvos liaudies išrinkti, bet Kom
partijos per ekspozitūrą — “Lietuvos Darbo Są
jungą” — paskirti, inscenizuoti sui generis “rin
kimu” vadinama, ii* kad todėl toji nuotaika ir en
tuziazmo atmosfera, kurioje jie ruošėsi savo aktą 
atlikti, yra ne Lietuvos liaudies, bet tiktai jų pa
čių psichinio nusistatymo padarinys. Jie atliko 
savo, bet ne Lietuvos liaudies masių darbą, atliko 
pakelta nuotaika ir sąžiningai, bona fide, iš tik- 
rųjjų būdami svetimos politinės jėgos sąmoningo, 
tikslaus, iš anksto paruošto ir racionalizuoto 
sprendimo agentai Keletas iš jų kiek abejojan- 
tieji iš vakaro buvo atskirai ir griežtai įspėti apie 
galimus padarinius, jeigu jie Liaudies seime bal 
suotų savaip, bet ne pagal generalinę kompartijos 
liniją (daktaro A. Garmaus prisipažinimai).

Tad 1940 m. liepos mėn. 21 d. susirinko Liau
dies seimas. Jisai posėdžiavo tris dienas. Išklausę 
daug iškilmingų ir karštų kalbų, kurios visos 
krypo į vieną vyriausiąjį’tikslą — sovietizuoti 
Lietuvą, dėtis į Sovietų Sąjungą; priėmė įvairias 
— darbininkų, valstiečių, darbo inteligentų, vaikų 
delegacijas, kurios jį sveikino ir tą patį Sovie
tams kartojo, daug plojo, kėlė ovacijas ir, žino
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sitfkti su V. šakalių, ir. pristatys 
ti vienam laikraščio porespon- 
dentui. ŠĮ pageidavimą perda
viau V. Šakaliui, tačiau fis atsi
sakė vykti, nes tam dar nėra 
atėjęs laikas. Jis turėjo laisvą 
Valią ir teisę pats apsispręsti. 
Nei L. Grinius, nei aš jam ne- 
draudėm. Jis pats sprendė ir da
bar sprendžia savo ateitį.

Netiesa, kad 25 % iš surinktų 
pinigu buvo panaudota “globė- 
jo” Ii- Griniaus kelionės išlai
doms padengti. Kaip jau minė- 
jaun, L. Grinius atvyko tarnybos 
reikalais, ir jo kelionės išlaidas 
apmokėjo tjo darbovietė. Kilo 
tik logiškas klausimas, kas tu. 
retų apmokėti V. šakalio lėktu
vo bilietą. Pasitariau su V. ša
kaliu ir padarėm išvadą, neda
lyvaujant p. Griniui. Buvo su
rinkta per BALFą aukų lapais 
$2,217.00. o kaikas davė ir tie
siai į kišenę, todėl BALFas tu
rėtų ir apmokėti, o ne VLIKas, 
kuris irgi gauna auku iš tų pa
čių žmonių. Buvo sudaryta apy
skaita, kurią patvirtino savo pa
rašais V. Šakalys, L. Grinius ir

(Nukelta į penktą puslapį)

ma, vienbalsiai priėmė nutarimus, kuriems jis 
buvo skirtas; viskas vyko unisonu, pavyzdingoje 
vienybėje, be jokių ginčų ir svyravimų. Didžiu
liai Sovietų vadų ir didvyrių atvaizdai puošė po

sėdžių salę. Viskas vyko taip, lyg tai būtų muzi- 
, kos koenertas iš gaidų.

Pirmą dieną Liaudies seimas priėmė dvi 
deklaracijas. Tai yra, dvi pagrindines perversmi- 
nės Lietuvos valstybės deklaracijas. Pirmoji šių 
deklaracijų skelbia Lietuvą Socialistine Sovietų 
Respublika. Antroji — prašo Sovietus priimti 
Lietuvos Socialistinę Sovieteų Respubliką į Socia- 
Lietuvos Socialistinę Sovietų Respubliką Į Socia- 
sąjunginę respubliką tais pačiais pagrindais, ku
riais šioje sąjungoje dalyvauja Ukraina, Gudija 
ir kitos socialistinės Sovietų respublikos.

Kitą dieną, liepos mėn. 22 d., abi Liaudies 
seimo priimtos deklaracijos skelbiamos .“Vyriau
sybės Žiniose” aukso raidėmis ant ypatingo po- 

1 pieriaus...
I Žinoma, šių abiejų deklaracijų nutarimų mo
tyvai, pareikšti pačiose deklaracijose, yra tie pa- 

|tys, kurie jau buvo visuose mitinguose, agitaci
jose ir spaudoje nuolat skelbiami ir kartojami.

(Bus daugiau)
C A****-**^ A .-A „.„A* A AA. <»fe

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"

I — ■ '■ • — _ r _
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*KLTl EINAME, KO SIEKIAME?

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

A įkelta iš 4 psl.

-<6. Taigi buvo sugrąžintos L. 
Griniui sumokė'os kelionės iš- 

•idor. už V Šakalį. Nė vienas 
ūko'ojas nepareiškė protesto, 

o tik keli atsiuntė man “Tėviš- 
'ės Žiburius’’ ir prašė L. Gri- 
iui padarytą žalą atitaisyti. Tai 
pafarūtu.

(E “Tėviškės Žiburių”)

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS Erelio išdaigos M. GELŽLNIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTOKniS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

dlrektodcx
1- M.. WastcteeeHr. tt

VALANDOS: 3—C darbo dienomis ir 
kas antra ieitadienj 8—S vii. 
Tekt 542-2727 arba 5*2-272?

TEU 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71*t St Tei. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—1 vaL vak. 
Ofiso telefraaa: 776-2830, 

RaxideDdlos Mat: 443-5545

FLORIDA

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ.

Aukštai dangaus mėlyne virš 
saulės išdegintos savanos sklen
džia erelis išdaigininkas — “pa
dangių beždžionė”, kaip jį va
dina Etiopijos gyventojai. “Iš
daigininku” erelis buvo pavadin
tas dėl nuostabios savo skridimo 
manieros. Šis paukštis skrenda, 
darydamas didžiulius ratus ir 
retkarčiais surikdamas čaižiu, 
klykančiu garsu. Erelis staiga 
tarsi sustoja skrisdamas ir pra
deda leistis žemyn, iš visų jėgų 
plasnodamas sparnais. Susidaro 
Įspūdis, kad vienas sparnas lū
žęs, ir paukštis nebegali išsilai
kyt ore. Girdėti stiprus plaki
mas. Stebint tokį skriejimą, ne
noromis tenka šį ereli palygin 
ti su fokusininku, juokinančiu 
žiūrovus. Tai nepaprastas skri
dimas, bet kažkoks šokis ore, 
juokdarystė, vartaliojimąsis, žai 
dimas. Štai erelis sklendžia, vi
siškai nejudindamas sparnų’, štai 
ga krinta žemyn galva, persivęr 
čia, vėl pakyla, vėl leidžiasi. 

•Žodžiu, kiekvieną minutj išda
rinėja naujus, netikėtus triukus- 
Atrodo, nėra jam jokio reikalo 
šitaip elgtis. Tačiau, pasirodo, 
erelis ieško maisto.

Pamatęs gyvatę arba driežą, 
erelis išdaigininkas pamažu nu
sileidžia žemiau ir. prisitaikęs 
strėle sminga žemėn. Po kelių 
minučių, pakilęs į padangę, sa
vo naguose jis jau laiko grobį. 
3e savo mėgstamo maisto — gy
vačių ir driežų, ereliai išdaiginin 
minkai gaudo mažus žvėrelius, 
peles, kiškius, taip pat skėrius ir

ritus vabzdžius. Ereliai išdaigi- 
■>inkai sk*aido daugiausia poro- 
mi; Ieškodami maisto, jie be 
lucvargio skraido ištisą dieną o 
nakvynei nutupia į aukštus me
džius.

Panašiai ka;D ir paukštis sek-i 
retorius bei kiti gyvatėmis min- 
ą paukščiai, ereliai išdaiginin

kai gaisru metu savanose užpuo
la sprunkančius iš ugnies rop- 
ius ir neretai ištraukia juos iš • 
pačių tirščiausių dūmų kamuo-| 
ių. j

-------------------- j
TEHERANE EINA KOVOS j 

SU MAIŠTININKAIS

BEIRUTAS, Libanas. — Iš 
Teherano ateinančios žinios sa- j 
to, kad šiauriniame priemiestyje 
ėjo smarkūs susikirtimai tarp j 
gyventojų ir Cliomeini šalininkų. 1 
Tvirtinama, kad buvo nušauti; 
šeši iraniečiai.

Kova buvo kruvina, nes susi
šaudymas vyko tarp Islamo re-j 
voliucionierių ir chalko grupės.; 
Chalko grupė yra islamiečiai, bet 
jie nesutinka su Chomeiniu ir 
jį kaltina kenkimu visam kraš
tui. Chalko grupės priėjo išva
dos, kad tiktai griežtais teroro 
veiksmais galima baigti Cho- 
meinio viešpatavimą.

— Artistų unijoje keliamas; 
balsas, kad prezidentas Reagan; 
neturėjęs teises atleisti kontro- j 
iisrių. Jis išėjęs prieš unijos na-| 
ius. Kai kas pasiūlė .pašalinti į 

prez. -Reaganą iš Artistų unijos.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

VANCE FUNERAL HOME
- PERKRAUSTYMAI

JEAN VANCE ir GEORGE SORLNI

Aikštės automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376^996

’ 1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii WOPA, 

1490 kih A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma- 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
r«I*f.: HEmlock 4-2413

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

VALERIJUS (WALTER) KUCHINSKAS

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

✓

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZD1IONYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

Gyv. Marquette Parke, Chicagoje

Mirė 1981 m. rugpjūčio’ 21 d. rytą, sulaukęs 87 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daug metų.

Paliko nuliūdę: du sūnėnai — Lawrence Kutchins, jo 
žmona Adeline ir Edmund Kutchins, daug dukterėčių bei 
kiti sūnėnai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį 1 vai. popiet Mažei- 
ka-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.

Pirmadienį, rugpiūčio 24 d., II vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Valerijaus Kuchinsko giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Giminė*.

IEVOS SIMONAITYTĖS 
LITERARINĖ-POLITINĖ 

KŪRYBA
(Tęsinys)

Ir dabar Ieva Simonaitytė nebe Mažosios Lietuvos tau
tiškai nusistačiusi lietuvaitė, nebe patriotė lietuvė, bet per tiltą 
perėjusi ir antroje pusėje atsistojusi komunistų agitatorė.

Simonaitytė, 1944 m. patekusi maskoliško ginklo’ prie
globstyje, -tuojau ėmėsi skubaus darbo ir rengė savo nepri
klausomybės laikų spausdinius iš naujo iškišti. Tam tikslui 
reikėjo juos taip perredaguoti, kad jie atitiktų naujai komu
nistiškai padėčiai. O tai autorė atliko iš širdies ir labai nuo
sekliai.

Nepriklausomybės laikų “Šimonių” laidos tiksliai atvaiz
davo Vanagų parapijos gyventojų gilų religingumą. Dievo’ 
vardas buvo jų dažnai minimas įr žodis ‘ Dievas’’ gana tan
kiai tariamas. Tų laikų knygose žodis “Dievas” atspaustas 
apie 200 kartų. Dabar paimkime vėlesnių laikų, okupuotos 
Lietuvos laidas ir žodį “dievas” besuskaitysime 85 kartus. 
Tokiu būdu daugiau kaip 100 kartų yra “Dievas” iš kiekvie
nos knygos išvietintas. Žodis “malda” bepaliktas 11 kartų, 
“siela” 7 kartus, “Kristus” 3 ir “Išganytojas” 2 kartu.

Dsfug senųjų laidų tekstų dalių yra visiškai išleistos, štai 
5 pavyzdžiai:

1) Nepriklausomybės laikų laidoje skaitėme p. 88: — “Ir 
nuo tuokart pradėjo Bai'tkus tikėti”. — Komunistų laidose 
praleista.

2) Puslapyje 111 skaitėme: — “šimo’nienė tikinti moteris. 
Ji žino, kad žmogus su Dievu nebylinėsis: “Mano keliai ne 
jūsų ir Mano norai ne jūsų troškimai; ką Aš dabar darau, tai 
tu nesupranti...” Komuniątų laidose praleista.

3) Puslapyje 116 skaitėme: — “Bet Dievas kantrus ir 
nemaršus”^— Komunistų. laidose praleista.

4) Puslapyje 118 buvo parašyta: — “Bijok Dievo’,.mylėk
savo artimą, kaip, pats save, idant tau gerai sektųsi.” — Yra 
praleista. •t*’*

5) Puslapyje 120 skaitėme: — “Dievas padėjo, Dievas 
palaimino”. Ir šitą eilutę Simonaitytė komunistų laikų lai
dose praleido. Panašių praleidimų autorė kartoja per visą 
knygą ir per visas laidas.

Be praleidimų randame naujų priedų, kurie knygai pri
duoda visai kitokią prasmę ir ją iš patriotinio-lietuviško bui
ties romano paverčia komunistiškos propagandos šaltiniu.

Ir taip Simonaitytė, padėjusi komunistams numeluoti 
Kristų nuo kryžiaus, nesuprato, kad lietuvių tautai liko’ vienas 
kryžius, kurį ji padėjo savo maskoliškiems duondaviams pri
tvirtinti prie mūsų tautos pečių.

5. PIKČIURNIENĖ — DUOKLĖ OKUPANTO 
POREIKIAMS

Pirmasis po Antro pasaulinio karo Simonaitytės parašy
tas stambesnis veikalas yra “Pikčiurnienė”. Jis yra taip pa
gal kdmunistų poreikius sukurtas, kad ir patys komunistai 
nustebo.

Knygoje vaizduojamas būras, girtuoklis Miksas Karnelis, 
devyniolikos ha ūkelio savininkas. Jo žmonai Juostei ir jam 
gimė in užaugo keturios gražios dukterys. Seniausioji, darbšti, 
gobši ir pikta Buše ištekėjo už to palies kaimo stambesnio 
ūkininko Jokūbo’ Pikčiurnos. ,

Per visą knygą šmeižiama praeitis; juk praeitis privalo būti 
blogesnė už komunistų sukurią dabartį. Autorė, rašydama 
apie laikus po Pirmo" pasaulinio karo, perdeda praeities juo
dinimą ir pateikia vos įtikėtinus, nebūtus ir melagingus vaiz
dus. štai trys iš daugelio pavyzdžių:

“Atsirado dar daugiau elgetų. Kai kas jiems primesdavo 
ir už dėkui kelias bulves ar <luonos plutelę...

Kartą atėjo vienas karo invalidas (pas Pikčiurnas) ir aša
rodamas |>rašė duonos bei gabaliuko mėsos.

— O ką tu man duosi?... Ar mainyti nieko neturi?
Invalidas pagalvojo pagalvojo ir nusivilko savo švarką.
— Kiek duosi už jį?
- - Kad jis nieko’ nevertas.
- B-t mano vaikai alkani. *
- Kodėl man turi rūpėti tavo vaikai...
Invalidas (sėjo vienmarškinis, šnypšdamas nosį ir šluosty

damas ašaras. Ant jo kreivos nugaros, apdengtos suplyšusiais 
marškiniais, maišelyje pupsojd papentelis duonos.” (psl. 117)

(Bus daugiau)

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKI
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA (R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 627-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ikt

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

Laidotuvių direktoriai Jonas G. Evans ir Stasys Evans.

Tel. 737-8600.

KooI-AidL.On A Stiek
BRAND SOFT DfttMK MDC

Frozen Suckers
1 '

Sot Orink Mix,

1 quart water

sugar n water Pour <nto 
puste icecube trays Or » 
smaH paper cups freeze 
until almost firm Insert 
wooden stick or spoon into 
each.'Freeze until firm. 
Makes about 20.
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— Balys Turkevičius, East 
Chicago, In„ savo prenumera
tą ir gerus linkėjimus atlydėjo 
$10 auka. Dėkui.

| — Montraello lietuvių jauni-
■ mo ansamblis Gintaras, vadovau- 
! jamas Rases Lukcševičiutės, 
I koncertuos Čikagos Jaunimo
centre rugsėjo 26 d. 6:30 vai. 
vak- Koncertą ruošia Smieliaus-

■ kienės vadovaujama “Grandis”.
— Venecueles Lietuvių Drau- ’ 

gija rengia gegužinę rugpjūčio

1

If not open — no charge. namai, Žami — Pardavimui 
t£AL ESTATE FOR SALI

Namai, žamė — Pardavimas
SEAL ESTATE FOR SALE

ORIENTAL RUGS 
WE PAY TOP PRICE FOR USED 

ORIENTAL RUGS, ANY SIZE 
OR CONDITION.

Call anytime: 262-0797ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

MEET THE CHALLENGE!

RANDY, DAVID, GENTRY, 
MARVIN, INC.

We Do Odd Jobs. Inside-Outside
Painting. Landscapping, Black Dirt. 

Reasonable Prices.
758-0371

—Dėkui poniai Carries, Euc. 
lid, Ohios, už ankstybą prenu- 
hieratos pratęsimą, nuolatinę pa 
ramą ir už,$10 auką kalendoriui.

— Sam Mikienės^ St. Peters
burg Beach, Fla. pratęsdamas 

. prenumeratą, parėmė Naujienų 
•leidimą 10 doleriu auka. Dėkui.

v

— Inž. chemikas P^omualčas 
' Predkelis, iš Čikagos, yra Nalko 
: bendrovės vadovas Denver, Co
lorado.

ir sodelyje. Pradžia 12 valandą, 
šokiams gros linksma muzika. 
Veiks laimės šulinys. Bus lietu
viški pietūs. Kviečia visus daly
vauti. Valdyba (Pr.)

— DĖMESIO! Prie 70-tos ir 
Rockwell našlė skubiai parduo
da 2 butų mūrinį po 5 kamba
rius. Labai gerame stovyje.’ 
$51,900. Skambinti 925-6565.

i

£
4

SEWER AND 
PLUMBING

CALL 656-8387

i

t
1
t*

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install

We install complete' bathrooms 
and basements. 

523-1962

SERVE WITH PRIDE IN1
-rnr Ii*«rinnn niunn • 11 not no cnarge. we msuTHE NATIONAL GUARD .; fl.rd vahes-

- — Čikagos Latvių Centre bu
lve pagerbta rašyt. Birutė Pūke- 
Hevičiūtė. Jos romėną “Astuoni 
Hapai” Janis iZenins išvertė į lat
vių kalbą ir netrukus bus islers-

? — Čikagos pietvakarių f ėst L 
j valyje rugpjūčio 23 d. Marque 
itte banko aikštėje, prie 64 to. 
>ir Western, dalyvaus Lietuvon 
LVyčių- orkestras.

— Margučio 50 metų sukaktis 
•bus paminėta banketu spalio 24 
;d, Jaunimo centro didžiojoj sa
lėje.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJA?

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEJLA1S NUOŠIMČIAIS M1NES1NIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747

BUTLER DRYWALL 
& PAINTING CO.

Residential-Commercial-Industrial 
Hanging & Tap ng — Licensed- 

Lisured — Free Estimates
Call: 776-79JO BUTŲ NUOMAVIMAS J 

a RAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

■

i .“LIUCIJA” ;
Miko šileikio apsakymu knyga

“Liucija” jau atspausdinta, j 
Autorius pavaizduoja lietuvių : 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki Į J Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5. :
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So.‘Campbell :

Av% Chicago, IL 60629.

LIETUVIAI NORI LIETU
VIŠKŲ PAMALDŲ x

CHICAGO, III. _ šv. Kryžiaus j 
parapijoje dar yra likęs didokas j 
būrys lietuvių, kurie norėtų, kad 
šv. Kryžiaus bažnyčioje būtų 
leisią laikyti lietuviškas mišias 
ir atlikti kitas tikybines parei-. 
sas- ‘j

Išvykus kun. Vittš Mykolaičiui, h 
lietuviams buvo pranešta, kadj'v 
sekmadieniais 10 vai. ryto bus \ IŠNUOMOJAMI du kambariai

lietuviškos pamaldos su vonia prie 71 -6s ir Troy.

1

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos — "

REIKALINGA elektrinė masina 
! bulvėms tarkuoti. Nauja arba 
vartota. Skambinti 927-4974.

Rugs, Cai pets, Upholstery Dura- 
cleaned! Done by Hand Right in 
Your Home! No Scrubbnig. No 
ooaxing. (Use again same day.) 

City Wide & Suburbs 
Call 388-9263

■

JOSEPH REMODELING 
& CONSTRUCTION CO.

Painting, Carpentry, Cement, 
Sewer Rodding, Window washing, 

Interior Decorating.
JOSEPH MARTINEZ 

Gen. Contractor 
343-4895

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY ’1 
INCOME TAX SERVICE 

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
■?
1

laikomos 
liktai laikinai. Lietuviai supran
ti., kad šita padėtis gali būti pa
keista. - 1

Lietuviai nori susirinkti tuo-] 
jau po pamaldų, aptarti šį klau
simą ir prašyti Šv. Kryžiaus 
bažnyčios vadovybę, kad lietu
viai visą laiką galėtų turėti mi- j 
šias tuo pačiu metu. Susirinki-' 
mo reikalu patariama kreiptis 
i ponią M. šulailienę.

Telefonuoti: 925-2391

"b & W AUTO CENTER
Our Auto Doctors are on duty
7 Days a Week, 8 a.m. to 16 p.m. : 

Specialize in Electric Shortage Re- ■ 
pairs, Complete Auto Cleaning —-3 
Hand Car“Wash. Reasonable Prices.

Ms. Dorothy Covington, Mgr.
5219 W. Lake Street, 921-6285-6286

ra

REIKALINGOS Slot Machines 
bet kokioj būklėj, arba josios dalys.

Taip pat reikalingos
‘ WURLITZER JUKE BOXES.

Gerai sumokėsime.
Skambinti angliškai (312) 985-2742

w__ -

n

i

BUSS. OPP.
Biznio Progos — Už Miesto Ribų

OUT OP TOWN

GAS STATION & GARAGE 
FOR SALE. BURBANK, IL 

25,000 or Best Offer. 
Serious Buyers Only.

Call 424-2290

COMPLETE CARPENTRY 
& ROOFING 

COMPLETE REMODELING 
INTERIOR & EXTERIOR. 

Reasonable Rates. Free Ests.
Call BILL: 883-1903

SUPER HOME MAINTENANCE
PAINTING, GUTTERS, WINDOWS 

WASHING, CARPENTRY. 
Free Estimate. Insured. 

Reasonable Price.
Call: 334-6990

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie- 
; garni), mūrinis, garažas, šildymas ga- 

zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.
i -----------------

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas. 

: $51,500.

62-ros ir Artesian 4 butu mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą is 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $35,000. Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

I

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė* 
TeL 927-3559

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO. ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

ŠILDYTUVAS

TIKTAI

GRYNAI 
IŠVALYTAS

Tiktai ..

40 GALONŲ “RUUD 

KARŠTO VANDENS ŠILDYTUVAS 
PILNAI ĮRENGTAS

Išvalome visą Jūsų 
šildymo' sistema veltui, 
jei pirkate šildytuvą.

GALITE PASIRINKTI BET KURIOS RŪŠIES ŠILDYTUVĄ

RuuD

PEČIUS AR
ŠILDYTUVAS 

GESU KŪRENA- W 
MAS ŽIDINYS

. • Tuojau įtaisome
• Lengvas finansavimas
• Nėra kliūčid
• Nėra kliūčių geso leidimui
• šilima užtikrinta 

už poros valandų.

BROMPTON 
BODY SHOP, INC.

Professional Body and Fender 
Work. Mechanical Work. 

Reasonable Price.
3532 N. Halsted, Chicago, 

Phone: 525-7117

A COSMOPOLITAN 
DRIVER TRAINING 

SCHOOL
PROFESSIONAL

FULL-TIME 
INSTRUCTORS

Nervous People - Senior Citizens 
— Our Specialty.

CALL TODAY!
START TODAY!

Chicago & Suburban

Phone: 685-3344
*

Newly 
Opened

Polish
Our
Specialties:
PierorL
GoUbki,

725-2929

Stuffed
Cabbage

Newly 
Opened

Kuponas — — — — ■ 
SPECIALI NUOLAIDA

Kelių dienų pasiūlymas 
00 ATSKAITOMA UŽ BET

KURĮ PAMINĖTĄ
SPECIALŲ DARBĄ

Pasiūlymas baigiasi 1981 m. rugpiūčio 31 d

PARDUODAME a ĮRENGIAME o APTARNAUJAME
TUOJAU GAUNAMAS FINANSAVIMAS

THE SECOND TIME AROUND 
THRIFT STORE, 3047 N. Sheffield. 

Clothing - Furniture - Misc. 
Open 6 days — 11:45 a.m. to 8 p.m. 

Closed Wednesday. 
Donations Accepted.

929-4975

J. AUTO CONSTRUCTION 
Expert Body & Fender Repair 

New Location: 4149 W. North Ave. 
Free Estimates. 

384-5371

c

?A/M-BOW SEWER SERViCE
Complete Catch Basin Services

Installed, Rebuilt, Repaired, Reline. į 
Cleaned. Old Sewer Pipe Replaced. ! 
Flood Control Installed. Rodding < 
Service. Hand Rod or Power Rod. - 
Free Estimate pn Any Job. Call Ray | 
25th & Central park — 581-4549S

JT Professional Painting 
Quality Work at Reasonable Prices 

Homes, Hospitals, Restaurants, 
Office Buildings.

Look in the Yellow.Pages 
588-6266

GOLDEN 80's 
AUTO BODY SHOP 

Complete Expert Auto Repair 
Body - Fender - Painting 

Mechanical 
3718 N. Elston, Chicago 

Ph. 267-2004

ANDROMEDA Newly
SMORGASBORD Opened

American „ Our
Specialties: 

Pork 
Chops

every day a great new menu 
_ _______ 3757 North Cicero

Eat!
LUNCH.
DINNER •.

OPEN 7 DAYS WM’
SAT. & SUN. . . S4.7

OPEN DAILY
I 0AM- 10PM

Potato
Pancake*

Newly
Opened

10-10

A-l TEXACO
• TRANSMISSIONS « AIR CONDITIONING 
Installation & Service — Foreign & Domestic Cars 

WE DO A COMPLETE CAR SERVICE 
Ask about dur free Towing - ?

Bring This Ad and Get 85.00 Discount on Any Major Work

436-5728 5301 S. Kedzie Chicago

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

American Trave! Service Bureau 
•727 S. Weft»rn Are, Chicago, III. 60643 

‘ Telef. 312 238-9787 '
> NemokrdHUj pattrnivtmju utetkant lėktuvų, traukiniu, laivų kebo 
(croiaei), viešbučių ir automobfUų nuomavimo rezmadlaa; Parduoda 

i/e kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitua k/aStuii 
Sudarome ii kvieti mus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiam© Infer 
nacija* vjaaia kelionių rel>>LaU.

• Taupykite akriadami Chartered lėktuvai*, tik :etna rezervuoti rietaj 
ankato — prieė 45-60 dienų.

i

i

i

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A, LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVL 

TeL 523-8775
■■

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

MTW ROOFING
Low Rates, Free Estimates

Fully Insured 
Guaranteed Work.

532-2999

CONCRETE 
All Types of Cement Work 

Free Estimates 
385-1492

WIERCHY JAKE’S 
RESTAURANT & LOUNGE 

Good Polish & American Food
Entertainment Sat. & Sun.

Banquet Hall Available
Open 11:30 A.M. Til 2 P.M., 
Sun. Til 3 P.M. Closed Mon.

342-2360

i

2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

O 4 butų mūrinis, apie $9,000 
į nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
JĮ2 sklypai. 2 garažai.
I! Brighton Parke. $57,700.

I

I

J

e Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

We Do AIT Type Concrete Work.
Patios. Walks, Driveways, 

Garages, Steps.
Licensed & bonded — Reasonable 

prices — Free estimates. 
286-4934 or 637-7340

PEALTY GROUP
U.S.AT

We’II help you make the right mova.

šių ‘ stogus.-’ Ūž darbą garank 
tuo jame iresaihe apdrausti.

, ■ ARVYDASKIELA - 
r 6557 S. Talman Avenue ’ ;• 
4 r . Chicago, lt 606291 j >

Laikrodžiai Ir brangenybžs
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West Street 
Tai. REpuWk 7-1941

, ■■■■■■■ j

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus,

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

IM. i ? h x u r
Notary PufeBc 

INCOME TAX SERVICE 
j 4259 S. Maplewood. Tel. 254-745* 
į Taip pat daromi vertimai, giminiv 

Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWN ERSPOLICY,

INO*S HAMBURGERS, TACOS 
& BURRITOS

Hrs. Mon.-Tues.-Wed.-Thurs. & 
Sun. — 10 a.m to 2 a.m.

Fn. & Sat. 10 a.m. to 4 a.m. 
Tasty Tacos & Burritos. Call ahead 
for carry-outs. Two Locations: 

1856 W. 35th St. — 254-9676 
3601 W. 26th St. — 542-4080

Athenian Body Shop Inc. 
WE SPECIALIZE IN AUTOBODY 
REPAIR & PAINTING. Foreign - 
Amer. Factory & Color Matching. 
. ' Towing. Rust Proofing. •

728-7860
2206 W. Lawrence, Chicago

ADDISON CARPETS
& TILES, INC.

We Do Carpet, Tiles, Linoleum.
Sales, Repairs, Installation 

and Cleaning.
Lowest Price — 2 Rooms 

Cleaned, 3rd FREE!
545-7827 — 733-2906

R

CASTAWAY TRAVEL SERVICE
Planning a Cruise, Vacation or
Business Trip? Ovc Call Does AU.

Services Free
1106 W. 35th St.

In the District National Bank.

Please Call 523-7373

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Lfiomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Sies priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namu pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

RY OWNER 66th & SPRING- 
FIELD — 3 beedrom, full fin
ished basement, 2’/^ car brick 
garage.

Ask for Nizer 
239-7755■

JOHN GIBAITTS
Advokatu įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

K Zapclia,
320$ & W. 95 th St 
Evar®. Pirk, 111. 
SCW, - 424-U54

S?aįte-Faęm fft and Casgilty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal .susitarimą. 
Telefonuos 778-8000

Aflvofcxta* . -•
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: nno 9 vaL ryt, 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

» vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5161
2649 We«t 63rd Street

CMc&ro. OI- 60622
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