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“ELTOS” BIULETENIO ATGARSIAI
Londono Times (1982.VII.6) . 

išspausdintas straipsnelis apie 
Pravieniškių darbo stovykloje 
įvykusio kalinių maišto kruviną 
numalšinimą remiasi Eltos biu
letenyje (1982 m. balandžio nr.) 
paskelbtu pilnu saviiaidinės 
Aušros pranešimo vertimu. El
tos biuletenių santraukos regu
liariai pasirodo šiaurės Atlanto" 
Asamblėjos (North Atlantic As
sembly^ biuleteniuose, leidžia
mų Briuselyje, Belgijoje.

Vis daugiau žurnalistų krei
piasi į Eltos įstaigą, prašydami 
jiems siuntinėti Eltos biuletenį. 
Vienas jų, žinių agentūros 
“Agence ,France-Presse”. dar-;

\

WASHINGTON, D.G.— Ant
radienį smarkus Izraelio bom-: 
bardavimas pačiame Beirute ir . 
įvairiose šiaurės Libano vietose 
sukęlė susirūpinimo Washing-! 
tine. Prezidentas Reaganas ir, 
Valstybės sekretorius Shultz j 
bijo, kad aprimusios kovos vėl 
neprasidėtų.

Dar’ didesnį susirūpinimą su- ’ 
kėlė' išrinkto Libano prezidento j 
Bašir Gemajel nužudymas. Visi; 
supranta, kad falangislų priešai; 
buvo labai nepatenkinti jo iš-1 

j rinkimu prezidento pareigoms.} 
buotoj as < Nicolas Miletitch, ne- Jie bijojo, kad Gemajel, tapęs; 
s-niai ipaskelbė straipsnį apie re- krašto prezideūtu, nepanaudotų • 
ligijos persekiojimą’ Lietuvoje, .valdžios aparato falangistų idė-

Iš Carolines valstijos Eltos 
įstaigai taip rašo JAV-ių kariuo
menėje tarnaujantis Robert J. 
Waterson (versta iš anglų k.):

“Aš susipažinau su Eltos biu
leteniu ir patyriau, kad tai vie
nas'* tųriningiatfšiu vęrtin- 
gįausiu leidinių apie Lietuvą, 
kuriuos man teko skaityti. Aš 
labai didžiuojuosi savo lietuviš
ka kilme, tikiuosi, kad Lietuva 
hiis laisva, ir apie ją svajoju. 
Jūsų; informacija padės man ge
riau išaiškinti-iniū&ų. tautiečių 
vargus nelietuviams,’ su kuriais 
mari .tenka susitikti. Tarnauda
mas JAV-ių karįųomęnėje, esu 
susitikęs su ' daugeliu žrionlų, 
kurie, susipažino su Lietuvos 
byla ir reiškiamai simpatijų. Pri
dedu $25 čekį — auką jūsų labai 
vertingam leidiniui. Telaimina 
Dievas Lietuvą ir teišgdbėja ją 
iš sovietinių- prispaudėjų”.

Washingtone T ’leidžiamo įta
kingo dienraščio “The Washing
ton Times” bendradarbis George 
Gudauskas (Amerikoje gimęs) 
prašė siuntinėti jam anglų kal
bos Eltą. '

* * *
IŠ VLIKO VEIKLOS

Dr. Domas Krivickas, VLIKo 
pirmininko pavaduotojas, lan
kėsi Chicagoje, kur š.m. rugpiū 
čii 6 d. dalyvavo VLIKo Tary
bos politinės komisijos posėdy
je, aptariant A. Rinkūno paruoš
tą rankraštį “Lietuvos keliu”.

Rugpjūčio 7 d. dr. Krivickas 
VLIKo Tarybos posėdyje pada
rė pranešimą apie VLIKo vai 
dybos darbus, plačiau nušvies
damas Europos Parlamento po
litinės komisijos paruoštą rezo
liucijos projektą apie padėtį Es
tijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ir 
aipie paruošiamuosius darbus 
šiai rezoliucijai ‘ paremti.

(Elta)

KALENDORfiLIS
Rugsėjo 16: Kornelijus, Nor

mante, Spėta, Rindaugas, Tau 
tore, želmuo.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 6:59.
Oras vėsus, gali lyti.

PLANUOJA SIŲSTI 
HABIBĄ Į LIBANĄ

joms sustiprinti.
Vadovybės sluoksniuose vy

rauja įsitikinimas, kad reikia ir 
vėl siusti ambasadorių Philip 
Habibą. Jis pažįsta dabartinius 
Libano vadus, jam gali pavykti 
sutaikyti įvairias

WASHINGTON, D.C.— Alek
sandras. Haig, buvęs Valstybės 
sekretorius, antradienį gana ašt
riai krifrkąyo. prezident^*Reaga- 
ną 'užį'JAVLįblįtiką Artimuose 
Rytuose. Jis tvirtina, kad ten 
gali būti taika tik tuo atveju, 
jeigu Izraelis ir Amerika glau
džiat* bendradarbiaus. Dabarti
niu mėtų.'fe-isaiity’kiai tarp .abie
jų valstybių ne tokie jau'geri.

Paskutinėmis ‘ dienomis pa
skelbti prez. Reagano patarimai 
sustabdyti kolonijų statymą ne
galėjo izraelitų gerai nuteikti. 
Siūloma Izraeliui taiką, bet nie
kas jokios garantijos negali 
duoti izraelitam5. - ! UIS

Buvusiam sekretoriui nepa
tinka, .kad prez. Reaganas bah- 
dė suvaržyti Izraelio karo jėgas. 
Jei prezidentas nieko būtų ne
pasukęs, tai palestiniečiai būtų 
anksčiau išsikėlę iš Libano ir 
taikąJbūtų buvusi atstatyta, — 
įsivaizduoja buvęs sekretorius.

— Trečiadienį^ aukso uncija 
kainavo $441.

» A_Frane«t» Mitterand ‘ 
Prancūzijos prezidentas Fr. 
M i terandąs aiškina, kad ato
mui skaldyti reikalingų me
džiagų pristatymas^ į Bom
bėjų bus brangus, nes turi 
būti užtikrintas saugumas.

šių metų rugsėjo 9 d., Illinois Athletic Klube buvo suruoštas (look County šerifo Rich
ard Elrod pagerbimas. Iš kairės į dešinę sėdi: šerifas Richard Elrod, Lietuvių demo
kratų "klubo pirmininkas Al Kumskis, LLtuviu prekybos rūmų pirm. Julius Kuzas; 
stovi: laidotuvių direktorius John Evaųj, Jr. ir solistas Alg. Brazis. (Foto Al Vaitis)

Grace Kelly, Monako princesė, 
žuvo automobilio nelaimėje

JOSIOS SEPTYNIOLIKOS METŲ DUKTĖ STEPHANIE 
GEROKAI SUKULTA, BET TAISOSI LIGONINĖJE

MONAKAS, sostinė. — Ame
rikos gražuolė Grace Kelly, Mo
nako princesė, pirmadienį vai
ruodama automobilį išsuko iš 
kelio ir nukrito 45 pėdų gilu- 
mon.

52 metų Grace Kelly buvo la
bai smarkiai sutrenkta. Lūžo jo
sios dešinės kojos kaulas, įlūžo 
du šonkauliai ir labai sunkiai 
sutrenktas nugarkaulis. Nukri-I 
tęs automobilis užsiliepsnojo.

Josios 17 metų jauniausioji 
duktė Stephanie važiavo kartu 
su motina. Kritimo metu ji taip i 
pat buvo gerokai apdaužyta, 
bet josios kaulai nesulaužyti. ■

Antradienį popiet Grace Kelly 
mirė ligoninėje, sako oficialus 
pranešimas. Tuo tarpu dar ne
žinia. kur ir kada ji bus laido
jama.

Gražioji amerikietė — 
statytojo duktė

Grace Kelly buvo Amerikos 
mūrininko duktė. Būdama ma- 
;a mergaitė, ji labai gražiai at
rodė. Be to. ji turėjo labai ra
mią išvaizdą, didelį taktą ir 
mokėjo savo elgsena raminan
čiai nuteikti aplinkinius žmo
nes.

Josios tėvas buvo paprastas 
mūrtninkas, bet jis, baigęs kelis 
statytojų kursus, pamažu tapo 
statytoju ir išaugo į milijonie
rius, Jis mylėjo savo dukrą ir 
'e?do ją į mokyklą.

Mikykloje fotografai nustatė, 
kad ji buvo fotogeniška, buvo 
ami ir mokėjo vaidinti. Jai už

teko būti normaliai, be jokios 
oertampos, kad tiktų vaidybai. 
Ji gražiausiai suvaidino “Kaimo 
mergaitę”. Gavo pažymėjimus ir 
daug pasiūlymų vaidinti. Ji vai-

| dino su Gary Cooperiu ir kitais 
pagarsėjusiais artistais. 1958 m. 
susipažino su Monako princu

įRainieriu. Vienas kitą pamilo ir

MINISTERIS NENUSI
MANO APIE ŪKĮ

BONA, Vakarų Vokietija. — 
Kancleris Schmidt jau antrą 
kartą viešai kritikavo V. Vokie
tijos ūkio ministerį Otto Lambs- 
dorff. Jis viešai pareiškė, kad 
sumažinimas pašalpų atgaivin
tų krašto ūkio sustingimą.

Kancleris Schmidt perskaitė 
ininisterio paruoštą 30 puslapių 
raštą ir patarė išbraukti kelias 
vietas, esančias priešingas vy-

I riausybės politikai. Žmogus nc- 
I gali būti naudingas jokiam 
f ūkiui, jeigu jis ir jo šeima ba

dauja. Badaujančiam reikia 
duoti pašalpą, kad nemaištautų.

Ministeris Lambsdorff nekrei
pė jokio dėmesio į kanclerio pa
darytas pastabas, bet išsiuntinė
jo savo raštą “laisvųjų demo
kratų” žurnalui. Kancleris vie
šai pasmerkė ministerį I^ambs 
dorff, nes jis neturi praktiškos 
nuomonės apie paramą bedar
biams. Reikia surasti priemones 
gamybai, duoti darbo, tai ne
reikės paramos bedarbiams.

— Palestiniečiai neša savo 
ginklus izraelitams Beirute ir 
skuba namo.

— San Sebastiane Ispanijos 
vaškai nušovė keturis policinin
kus, penktą sunkiai sužeidė.

— Karibų jūroj prasidėjęs 
uraganas iš Bahamų salų pasu
ko į Atlantą.

— Bašir Gema jei pagarsėję 
ginklu, nuo ginklo ir žuvo, sake 
musulmonai.

susituokė. Ji nustojo vaidinusi 
Kas antri metai atvažiuodavo 
j Ameriką.

FILIPINŲ PREZIDENTAS 
IŠSKRIDO Į AMERIKĄ

MANILA, Filipinai. — Prezi
dentas Ferdinand Marcos išskri
do į Ameriką, kurią pasiekė tre
čiadienio rytą. Nors jis žinojo, 
kad Filipinuose gali būti ruošia-' 
mas perversmas prieš jo vyriau- i 
sybę, bet jis vis dėlto leidosi il- 
gon kelionėn. Jis yra įsitikinę, 
kad policija ir kariuomenė maš- 
tininkus suvaldytų, jeigu jie 
bandytų maištauti.

Prez. Marcos buvo Amerikoj 
prieš 16 metų. Jis norėtų susi
tikti su prez. Reaganu ir papra
šyti jo, kad padėtų sustiprinti 
Filipinų ekonominį gyvenimą. 
Vietiniai bankai reikalingi pa
skolų, bet negali mokėti tokių 
didelių procentų už dokrių pa-j 
skolinimą.

Prezidento Marcos žmona tar
sis su Pasaulio banko atstovais, 
lai bus suteiktas Pensilvanijos 
universiteto daktaro laipsnis.

LENKAI PEŠASI 
SU POLICIJA

VARŠUVA, Lenkija. — Pir
madienį Vroclave įvyko susirk-1 
minias tarp vietos gyventojų ir 
policijos. Policija turėjo pravež
ti pro miestą k:lis sunkveži
mius įvairių valstybės turtų. Gy- 
zentojai pradėjo mėtyti akme
nis į pravažiuojančius sunk
vežimius. Sustojus sunkveži
miams, kažkas prileido vandenį 
į gazolino tankus. ®

Praeitą savaitę Vroclavo dar
bininkai minėjo Solidarumo 
Iviejų melų sukaktį^ Policija I 
>e reikalo įsimaišė ir šaltu van-j 
deniu išvaikė ramiai nusiteiku
sius darbininkus.
7. Vyrauja nuomonė, kad da
bartinė vyriausybė turės rasti Į 
būdą sugyventi su krašto gyven
tojais, kitaip nieko nepadės nei! 
represijos, nei prieš lenkus įves
tas karo stovis.

— Izraelitai pasiruošę išva
lyti visą Beirutą nuo palesti
niečių. r i)<<

STRATEGINES POZICIJAS UŽĖMĖ 
BE VIENO ŠŪVIO

IŠRINKTO PREZIDENTO GEMAJEL NUŽUDYMAS SUKĖLĖ 
DIDŽIAUSIĄ PANIKĄ PALESTINIEČIŲ TARPE

BEIRUTAS, Libanas. Izrae-buvo padėta labai galinga bom- 
lio karo jėgos trečiadienio rytą ba Palangės name. Namas iš- 
užėmė visas strategines Beiruto 
pozicijas ir pareikalavo visus 

j ginkluotus vyrus ir moteris ati
duoti Izraelio karo vadovybe 
turimus ginklus, sako oficialus 
radijo pranešimas.

Vakarų Beiruto užėmimas bu- 
i vo toks netikėtas, kad Izraelio 
' tankai ir šarvuočiai užėmė visas 
strategines pozicijas be šūvio. 
Libano kariška vadovybė buvo 
pasiruosusi įžengti j palestinie
čių laikomas pozicijas, bet lū- 

. kuriavo ir į tankais ginamą Bei
rutą libaniečių kariai nedrįso 
įžengti. Dalis palestiniečių buvo 

‘ pasiruošusi žygiuoti į rytus ir 
pasiekti Siriją, bet įvykiai juos 
užklupo netikėtai.

Naujai išrinktas prezidentas
Bašir Gemajel antradienį tarėsi 

j su falangistais apie tolimesnius
Libano reikalus, iki -metų am- 
žįaus, pr^idenCas buvo atvykęs 
j Falahgės centrą, iš kurio ėjo 

i įsakymai visam kraštui. Gema- 
jel posėdžiavo su rinktine gru
pe falangislų ir ruošėsi pasakyti 
kalbą 400 atstovų, turėjusių su 
sirinkti antradienio vakare.

I Išrinktas prezidentes papaza-
i ko j o apie savo susitikimus su 
musulmonų vadais, kurie prane
šė jam, kad jie pripažins jį kaip 
Libano prezidentą ir norį jsu juo 
bendradarbiauti. Jis aiškino su- 

j sirinkusiems apie reikalą išpra-
. šyli visas svetimas karo jėgas Išiusį pagalbos 

iš Libano ir rasti būdą visoms 
grupėms bendradarbiauti. Jis Į 
pats aptarė reikalą su artimiau
siais patarėjais ir buvo pasiry 
žęs dirbti kartu su visais Liba 
no piliečiais.

Basis Gemajel buvo išrinktas
I prezidentu rugpiūčio 23 dieną, 
bet jis turėjo būti prisaikdintas 
prezidento pareigoms rugsėjo 
23 dieną. Rugsėjo 1 1 d. popiet

sprogdintas. Jame buvęs Bašir 
Gemajel nužudytas. To paEes 
sprogimo metu žuvo dar 21 Fa
langos pareigūnai, dalyvavę 
ankstyvesniame pasitarime.

Ba to, sprogimi metu siižeis- 
j ta dar 60 name buvusių žmonių. 
< Visi išvežioti po artimiausiasTi- 
gonines. Į sprogimo vieta Imvo 
užėjęs Libano premjeras Vszan. 
Jis apgailės tąvo, kad buvo-nu
žudyt as jaunas ir bond ra Ur
bianti su visais pasiryžęs Ge
ni aj ei.

Oficialiai pranešta, kad Bašir 
Gemapel bus laidojamas trečia
dienį. Libane mirusius laidoja 
be atidėliojimo.

Premjeras pareiškė, kad Ba- 
š:r Gzmajelio mirtis įneš tam 
tikro susirūpinimo Libane. Iki 
rugsėjo 23 dienos prezidentas 
Šarkis dar eis prezidento-parei- 
gas. Parlamentas fffrT^fervaitę^ 
prezidentūros kiaušiniui" iš
spręsti.

Izraelio kariška vadovybė, 
neatsiklaususi Libano vyriausy- . 
bės ir niekam nieko neprane- 
šusi, užėmė visa Beirutą ir veda 
nusiginklavimą. Žuvimas prezi- 
denti Gemajel atėmė norą gink
luotiems palestiniečiams kovoti.

— Ispanijos vaškai nušovė su
žeistą policininką, sustabdžkrį 
pravažiuojantį automobilį ir pra- 

— Ugandos parlamentas pra
vedė įstatymą, kuriuo Amino 
laikais konfiskuotieji krašte gy
venusiųjų indų turtai turi būti 
grąžinti savininkams ir ištrem
tieji indai gali grįžti atgal.

— Maroko arabų pasitarimo 
dalyvavo ir Jordanijos karalius 
Huscjinas.

Popiežius Jonas Paulius II tarėsi su Jasir A 
kad sumažintu kovas Libane. .
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ko kamieno. Bendraudamos 
Gabaus rengėjomis bei kitomis 
gintarėlėmis, jos įgyja gilesnį 
pasididžiavimr sava kilme”.

Balius pradedamas JAV ir 
Lietuvos himnais, abkjų kraštų 
plevėsuojant prožektorių švie
soje, klubo pirm. Irenos Yonai- 
.ytės ir baliaus komiteto pirm, 
riatricijos Traub sveikinimais.

su

Baer — “Pas močiutę ai^jau**i 
Cheryl Lynne Block — “Pamy
lėjau vakar” 
Jagiellaitė 
nesakiau

Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardienė
DAUŽVARDIENĖS PAVEIKSL

štai vasara pamažu slenka ru
deniop, o mes dar džiaugiamės 
birželio prisiminimais, nes Ohi- 
cagos Lietuvių Moterų klubo 
suruoštas 22-ras Gintaro balius 
paliko neišdildomą gyvenimo 
akimirkos įspūdį jaunųjų ginta
rėlių, jų tėvelių bei draugų šir
dyse.

Gen. Lietuvos konsulės ir 
klubo garbės pirm. J. Daužvar- 
dienės žodžiais, “Gintaro balių 
tikslai yra keleriopu Per juos 
gintarėlės patraukliu būdu susi
pažįsta su lietuviškomis tradi
cijomis, dainomis, šokiais^ ir 
arčiau prisijungia prie lietuvis- kos. melodija: Vivian Renee negu turtuoliai, tai elgetos.

✓ardienė, pristatydama- šveciaiiis 
kiekvieną gintarėlę - debiutante, 
patiekia žiupsnelį žinių apie jos 
studijas, veiklą, talentus, sie
kius. Kiekviena gintarėlė yra 
palydima jos pasirinktos muzi-

Jubeta Suzanne 
Ar aš tau, sese,;

Georgianna Kassely- 
tė — “Kai aš turėjau kaime į 
in^rge.ę”: Marie Theodora Ku- 
zaitė — “Ant kalno kaitriai siu-1 
bavo”; Laura Sofia Ragaitė — 
‘Kur lygūs laukai”; Ramonai 
Laura Sicphens - Steponavičiūtė Į 
— “Aš pasėjau žalią rūtą”; 
Corr na Etabicla Vilkaitytė — 
“Du broliukai kunigai”, štai, 
mums visiems gerai žinomas 
sentimentalus Sadutės šokis ža-1 
vi pirmą kartą jį matančius. Ir 
vėl tempas kinta. Būrys ginta
rėlių palydovų atžingsniuoja J 
Salę su “Pamylėjau vakar”. Pa
lydovų tarpe matome Davidu 
Baer, Kristupą Simanonį, Ro-j 
bertą KaUebę, Joną Chrisham, į 
Praną Jagiellą, jr., Dennis Zu-| 
ianą, Tomą Strolią, Joną-Povilą, 
Kilkų, Richardą Ruzą, James 
Dancek, Donatą Siliūną, Povilą 
Ma j auską, Andri ų Kirvėlaitį, 
Tomą Pūčių, Joną T. Waitku ir 
Mykolą HaJing. Kotilijono fi
gūros mirga salės viduryjfe^ 
traukia akį.

Bet daina ir šokis neužstelbia 
kilos sVaffeius šio baliaus dalies, 
oūtėnt: stipendijų įteikimo. Sti- ■ 
pendijų koikifeto pirm. Beverly j 
Brakytė-Opeikienė įteikia čekius- 
trim iieluvaitėm studentėm: { 
Syivijai Ohnai Fabijonaitėi, Lo
retai Shmciūtei ir Elaine Toli- 
shiūtėi. B. OpJkiėnė skatina 
stipendininkes ne tik siekti aukš
to lygio akademiniame darbe,.. , . .
bet taip pat nepaminti atsily- 11 d’ Raune *ePr-
ginti už šias stipendijas visoke
riopa parama lietūVybėi bei lie
tuviška veikta.

Kaip praeitaje, taip ir šįmet, 
balius 1 
koje, elegantiškoje apluikoje. 
Platiai jah pradėti ateinančių' 
metų 23-čiam Gintaro baliui. 

Marija Kraūčiūnienė

Kaune miestas, ilGrtnt aue Aleksoto kafno. ApaUofe Stanonts

JUOZAS ŽEMAITIS

Nesiimsiu čia plačiai 
minties studentų 
atsiradimo aiškin- 
ką trumpai pami- 
vardu pasivadino

J

Korp! Neo-Lithuania nesnaudžia
Manau, kad daug kam iš Nau

jienų skaitytojų šis Korp! Neo- 
Lithuannia pavadinimas nieko 
nepasako,
šios tautinės 
organizacijos 
ti, o tik kai 
nėšiu, šiuo
pirmoji Nepriklausomos Lietu
vos universiteto studentų orga
nizacija, į kurią susibūrė stu
dentai, kuriems rūpėjo lietuvių 

j tautos didybė, jos garbė bei ge
rovė ir valinga, kilni bei tauri 
astiiehybo.

Korpl Nėo - Lithuania, kuri i 
gimė i&22 m. lapkričio mėn.

tu ves universiteto apimtyje, ir 
šiandien tebegyvuoja, bet tik ne 
FUsų Okupuotoje Lietuvoje, o 
lietuviams draugiškose JAV-še. 

praėjo puikioj nuotai- į tik

pajėgia visai realiai galvoti, 
svarstant šių dienų mums lie
tuviams labai rimtus klausimus. 
Šiuo klausimu kai kas pasisakė 
ir iš klausytojų, norėdami iš 
jaunųjų išpešti tikrą jų galvoji
mą, o ne vien tik taip sau pasa
kymą. Rimtesnių ginčų nebuvo.

Po pietų pertraukos buvo kal
bama Korporacijos veiklos klau
simais, o vakare, 8 valandą, 
įvyko korporantiškas alutis, ši 
tradicija atkeliavo iš abu laikų, 
Ly. — iš bepriklausomos Lietu
vos laikų, ir šiandien ji tebe
praktikuojama. Alutyje geria
ma tik alus, o užkandžiaujama 
tik virtais ir kiek pasūdytais 
žirniais, čia nėra jokių paskirų 
stalų. Jie sudedami į dvi paski

Tik viena kategorija žmonių 
ialvoja daugiau apie pinigus, į

Bccatse winter M VWIry fvrgr meant mow t*. JhcTjclTsut Acient And they 
m sate, dependable

Ajvrdc* with thė Payrll- wArrthift army without proper dothuv.

MmtU b* re
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universitetuose liėtuviai-vės, ar
ba čia ir bet kur universitetus 

i jau baigę, save padoriais lietu
viais laikantieji.

Korp! Neo-Lithuania turi čia, 
Amerikoje, vyriausiąją valdybą 

* ir padalinių valdybas. Visų pa- 
1 dalinių — Chicagos, Cievelando, 
I Bostono, Detroito, Los Angeles, 
■ New Yorko, Philadelphijos ir 
1 Toronto (Canada) valdybos yra 
j subordinuotos vyriausiajai val

dybai. C
Š.m. rugsėjo mėn. 4-6 dieno

mis vyriausioji Korp! Neo-Lith- 
uania valdyba (esanti Chica- 
goj) suorganizavo Tabor Farm, 
Sodus, Michigano valstijoje, vi
sų jos padalinių subuvimą (ne
teisingai pavadintą išvyka). Su
važiavo iš visų Amerikos kam
pų nemažas jau nepr. Lietuvoje 
buvusių ir šiame krašte jaunų
jų korporantų (taip jie tarp sa
vęs vadinasi) būrys, berods, 
viri 60 asmenų.

Čia suvažiavo senieji ir jau
nieji korporantai ne vien tik 
pašokti ir pabaliavoti, kaip, pa
prastai, išvykose daroma, bet 

. ir kultūrinių reikalų pasvars
tyti.

Pokalbiuose ir spaudoje ši stu
dentų ir universitetą baigusiųjų 
organizacija dažnai vadinama 
Korporacija, o jos nariai — kor
porantai tės. Atskiro moterų pa
dalinio čia nėra.

šiame subuvime (tik n .mė
ginkime kas nors jį vadinti va 
<arone, nes čia niekas plunksnų 
nepiešė) labai ryškiai pasirelš-^ 
kė j aunieji korpdrantai* Išski
riant įvadinį žodį — paskaitą 
(kuria buvo pradėtas šis susibū
rimas), skaitytą Korporacijos 
dsteriv (šiuo vardu vadinami 
,au diplomuoti, sujaukėtu moks
lu korporantai) inž. Vaclovo Ma 
žeikos. .visais programoje stiy 
melais klausimais pasisakė 
jaunieji.

Ryšiai su Lietuva 
į jatanimo akimis

<
šiuo gana rinitu klausimui 

rasiu (patys skaitydami savo re
feratus) pasisakė junjorė Kazė1 
Rrazdžionylė (jos rašinį pėr^ 
skaitė L ucija Hofmanienė) tr 
filisterė Egle Juodvalkytė; jirrU 
deravo Vytautas Kasniunas (ne^ 
Vj4wtas juhijoras, keip kafl 
IniVo tHcvtasi. b Vytautas setfi- 
joras). Parašytieji, referatai na 
rodė, kad jaunoji lietuvių karta.

rtie kurių, iš abiejų pusių, su
sėda konporantai. Viename gale 
šių linijų pastatomi vietis prie 
šiito atskiri stalai, jungių abi li
nijas, už kurių susėdą vyriausia 
aiucio pravedimo vadovybė. Ki
tame linijinių stalų gale, kiek
vienai linijai paskiriama po va
dovą, kurie tiesiogiai priklauso 
vyriausiai vadovybei.

Davus vyriausios vadovybės 
vadovui ženklą į (suduodama 
špaga į staią), ir Tą pat pakar
pojus linijinių stalų vadovams, 
alutis prasideda.

Ant stalų, prieš kiekvieną 
korporantą, nežiūrinnt ar mote
riškos ar vyriškos lyties, stovi 
bokalai, kurie tuoj pat pripila
mi alaus. Alaus pilstytojai ski
riami tik korporantai junijorai 
(pačių korporantų dažnai f Uk
sais vadinami), kurie visą vaka- 
i į alų tik ir pilsto.

Tokiuose alučiuose laikomasi 
gana didelės drausmės, dainuo
jamos įvairios lietuviškos dai
nos, pasakojama kartkartėmis 
anekdotai. Ir tas viskas daroma 
tik su vyr. vadovo leidimu. Jis 
turi teisės, reikalui esant, ir įsa
kinėti, pavyzdžiui, išgerti boka
lą ar daugiau be eilės, padai
nuoti kurią nors dainą arba pa
pasakoti kokį nors juoką. Ger
dami alutį, Korpoianiai kalbasi 
a.ip savęs, juoxauja arba ko 

nors klausia ar ką nors pasiūlo 
vadovui, kad anasai tuo suma
nymu pasinaudotų 
vakaro programą.

Alutis baigiamas 
įsakymu, lokiuose
muose visada laikomasi pavyz
dingos tvarkos: niekas nenusi
gena, nes korporantų spalvos 
teleidžia, nieks nemėto ant grin 
dų nei nuorūkų, nei ko kito, 
saiKysmic, kaip kad buvo Iretu- 
visK&me festivalyje Marquette 
Parke.

Antrąją šutai v im o dieną, kai 
vėl visi subrinko j kultūrinę 
Jaą, saloje rado pilnutėlę tvar
ką. Neatrodė, kad toj pačioj 
salėj vakar buvo pilstomas alu
tis ir linksmai leidžiamas lai
kas. Visų tą salės pertvarkymą 
auiKo tiK jaunieji koiporanntai. 
Bravo!

(Bus daugiau)

lik

JAV-fs mitu 6--ųj4 Pabaltijo valstybių
į, "pripažinimo sukaktį

“vieningai nusistatę prieš &r°- 
gaus teisių ir tautinių aspiraci
jų reprezentavimą Pabaltijo vai

Warfiingtone buvo iškalbiai 
parfilrt&ta 60-ji Pabaltijo valsty
bių pripažinimo de jure sukak
tas. JAV Valstybes Departamen
tas liepos 28 d. išleido formalų 
pareiškimą, kuriame tarp kitko 
rašoma:

“1940 m. Estiją, Latviją ir Lie
tuvą užpuolė ir neteisėtai anek
savo Sovietų Sąjunga. Jungti
nės Amerikos Valstybės niekad 
nepripažino šio jėga įvykdyto ir 
neteisėto Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą . . . 
JAV-bių vyriausybė nori at
kreipti dėmesį į Sovietų tebe
vykdomą Pabaltijo respublikų 
piliečių žmogaus teisių pažeidi
nėjimą. Latvijoje, Lietuvoje ir 
Estijoje vyrauja arši priespau
dos atmosfera, nes Sovietai kon
troliuoja jų politiką, religiją ir 
kultūrą.”

Sukaktuvių proga, JAV Val
stybės Sekretoriaus pavaduoto
jas, Walter Stoessel ir Valstybės 
Sekretoriaus pavaduotojas Žmo
gaus Teisėms, Melvyn Levits
ky. tą pačią dieną Washingtone 
priėmė Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos diplomatinius atstovus.

Levitsky buvo pagrindinis 
kalbėtojas liepos 27 d. Jungtinių 
Amerikos Pabaltiečių Komiteto 
(Joint Baltic American Natio
nal Committee), suruoštame pri 
ėmime. Jis pabrėžė, kad Lietu
va. Latvija ir Estija yra “tikrai 
pavergtos tautos” ir kad jų anek 
savimas “išsiskiria kaip ciniš
kiausias ir destruktyviausias So
vietų Sąjungos padarytų tarp
tautinės teisės pažeidimų pa
vyzdys.” Jo žodžiais, JAV-bė* 
“viešai ir energingai” rems Pa
baltijo tautų teises išreikšti sa
vo kultūrines ir visuomenines 
vertybes”. JAVbės, — bambė
jo Levitsky,—ir toliau kels aikš
tėn mėginimus surusinti Pabal
tijo tautas, ko “Sovietų Sąjun
gos politika siekia nuo pat jų už 
ėmimo”. Taip pat, jAV-bės 
kreips pasaulio dėmesį į tuos’ 
Pabaltijo piliečius, kurie per
sekiojami ir Įkalinami už tai.kad 
jie mėgino pasinaudoti savo 
žmogaus teisėmis. Levitsky pa
reiškė, kad “religinė laisvė’’ 
visad užims svarbią vietą JAV- 
biū užsinio politikoje, d tai esą 
“ypač svarbu Pabaltijo valsty
bėms,. kur tikintieji jau daugiau, 

, kaip 40 metų veda didvyrišką 
kovą su Sovietų Sąjungos prie
vartinio ateizmo politika”. Anot 
kalbėtojo, Amerikos vyriausy
bė, Kongresas ir piliečiai yra pasilikti zenite.

Liepos 28 d- Pedxittijo ten a 
dominavo kasdien vykstantį Vai 
stybės Departamento refeiento. 
(“spokesman”) informacinį su
sitikimą su d:plomatiniais ko
respondentais. Tuolaikinis refe
rentas Dean Fischer (kurio v’e- 
tą rugpiūčio 3 d. užėmė buvęs 
Amerikos Balso direktorius, 
John Hughes) pradėjo susitiki
mą, perskaitydamas Valstybės 
Departamento parėiškimą apie 
Pabaltijo valstybių pripaž nimo 
sukaktį. Veteranai koresponden
tai negalėjo prisiminti tok o vie 
šo paminėjimo praeityje. Refe
rentas Fischer taip apie tai ko
mentavo:

“Pabaltijo valstybių ypatin
gos aplinkybės pilnai pateisina 
šiandienos pareiškimą. Nuo 1G13 
iki 1940 m. Lietuva, Latvija ir 
Estija buvo nepriklausomos, 
suvereninės valstybės... Jų Įjun
gimas į Sovietų Sąjungą yra uai 
kalus ir tragiškas moderniosios 
istorijos epizodas. Šiose trijęse 
šalyse Sovietai dominuoja poli
tiką, religiją ir kultūra ;-- 
jų politika turėtų nuolat primin
ti pasauliui, kaip Sov etii iš tįk- 
rujų traktuoja-nerusus”.*-

Sukaktuynįąme minėjime da
lyvavo Skeletas šimtų pabal ie
čių. Iš toliau atvykusių lietuvių 
dalyvavo VLIKo pusininkas 
dr. K. Bobelis, AJZTĮJ-’įiirTnmin- 
kas dr. K. 'Šidlauskas, kun. dr; J. 
Prunskis, dr- L. Kriaučeliūnas.
i- EUEfil

AR Aš GALJU&

Ar aš galiu išeiti is žemės. 1 •* 
kad žemė — liūdesys?
Ar aš galiu išeiti iš žemės, 
kad aš — to liūdesio dalis?

Ar aš galiu rašyti džiaugsmą., , 
jeigu gili kančios raidė 
yra žodelyje trumpiausiam? 
Ar aš galiu rašyti džiaugsmą, 
jei liūdesys yra gegužyje ir 

sausyje?

(Iš Algimanto Pagėgio, 
ELEGIJOS rinkinio)

Kad gyvenimas būtų mums 
malonesnis tai reikia priprasti 
prie dviejų dalykų: prie blogo " 
oro ir žmonių... šiurkštumo.

Netgi saulė neišgali visą laiką

ir papildytų

tik vadovo 
pagirkšnoji

banketo pirmini\^asvaK
1—► l<ry| plėšikai, -kurte įiertiai 

aprjHt^ vieną Lotttono banką,

7* melus. Kilsi- 
kaltinio melu jie buvo slaptai 

. , nufotografuoti specialiai įtaisy-
kuri įsijungė į korporantų eile^ to aparato.

Amerikos Legiono Dariau s 
Lit'ėųo posto Nf*2^J įOfneJų 
sukakties banketas įvyks š.in. 
spalio 8 d., penktadienį, May- 
field salėjk 60/2 S. Archer 
Ave., Chicago  j. Pradžia 6 vai.

Šio _

S1 omą galima jam prskarr*> 
ffinti tel. 523-0545..n sa

lima įsigyti ir Naujienoj.

2 — Naujienos. Chicago. 8, HL Thursday, September 18. 1982
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taip ir reikia. Tačiau dangorai-
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DELFINĄ TRICIEN&,

CHICAGOS KATALIKŲ SUSITIKSIĄS 
SU ARKIVYSKUPU J. BERNARDINU
Didieji' Chcžagos amerikiečių toje aplinkumoje, savo parapi- 

laik/aščiąi davė ilgausius repdr- jos bažnyčioje. Gražu, bet rodos 
tažus apie niaują arkivyskupą J
Berpardin įr savaitę užsitęsusias žiu, spalvotų balionų bei spai- 
arkivyskupijos perėmimo iškil- votų veidų fone — įspūdis kitas, 
mes. Ypač daug vietos spauda iri Kažkaip pajunti, kad turi dau- 
teievizija skyrė- iškilmingoms gau, negu įvertinti.Apsižalgiau 
Mišioms ir piknikuį Grand Par-J aplrnk. Minia su didėliu dėme- 
ke, kur arkvyskupak susitiko su ( siu sekė į estradą įeinančius cho 
Chicagos katalikais. Policijos ap- ristus, tautiniais drabužiais pasi- 
skaičiavimu, Grand Parkp daly-' puošus;as moteris ir juadais ko- 
vavo apie lOOJjOO žmonių. Susi- stumais apsirengusius vyrus. Ap 
tikime lietuviai dalyvavo akty- sirengimas atrodė labai iškilmin- 
viai'ir pasirodė ka:p labai stiprfj gai. Po nedidelio ūgio ispanų ir 
grupė. Tai pažymėjo amerikie- vietnamiečių, mūsiškiai atrodė 
čių spauda, tačiau lietuvių spau- aukšti ir tiesūs. Nuostabiai pui- 
da pasirodė gana šykšti. Nebu- kus ir tinkamas progai repertu- 
vąu- pasirnngiisi rašyti pilną re-j aras. Pirmiausia ‘"Marija, Mari- 
pprtažą, peš maniau, kad tai pa-; ja”, ;au beveik tapusi liaudies 
darys kiti, todėl “Nąujiėnų” skai’ giesme, toliau Dambrausko “Die 
tytojams. duosiu tikv savo asme-j ve, laimink mūsų Tėvynę’. Dvi 
njskų įspūdžių pluoštelį. , į sekančios giesmės tolynų kalba: .

Visas renginys susidėjo iš .3- B^zet “Agnus Dei 
jg dalių: religinio koncerto, iš- ’ 
kilmingų Mišių: ir pikniko—rge- j^s”. 
gužnes ■ įspūdžiui, kurį darė

Gimimo Švč. Merg. Marijos1 Vaizduotėje slinko didingų ka-j 
parapijos {Marquette Parko) au] tedrų kontūrai, Michelangelo, 
tobūsai išvyko gana anksti, to-] skulptūros, Leonardo da VinčiJ 
dėl sėdimas vietas galėjome pa-j Murillo paveikslai. Europa . . 1 minėtas Maironio mirties pen- 
sirinkti, nors ių buvo tik apie1 Mūsų choras atstovavo Vakarų], kiasdešimtmetis Rytą mokytojai 
3,000. Grupė sios -parapijos mo-j Europos krikščioniškosios kul-.j ir mokiniai susirinkc^šventiškai 
terų, apsirengusios •: tautiniais Į tūros dvasią. 1 _
drabužiais,' atsisėdome visai ar
ti paaukštinimo. Visą progra
mą galėjome ne tik girdėti, bet 
ir gerai' muityti.-. / Į į ■:.% j,;

.-Minią sridarė įvairiausių tau-* . ^ir. . , _ . . ,. . ./ ... x r • t choras. -Minia .klausėsi tyliai irtu, rasiu u' kultūrų žmones., :Į . TTV -t-\ v. , ? *, . , ! susikaupusi. Uz manęs sėdėjopadange kilio šimtai spalvotu ba! . . , r jf: °",. ?, .. . visa eile lenkiu vienuoliu. Pra-honu.Dahndami plastikinius ro-j . v_. . - • x x .vr ... . . , . .j nesejas pasakė, kad tai tokios irzancius varksciojo klounai, pri-’ x . .... . i . . tokios liętuviu parapijos choras,sistatydami esą gen >- katalikai.! . x . v .ivir v 4. _ - ~ x • x j- ! bet, matyt, joms neuzsiregist- Mum$, lietuTviams, tai atrodė ne „ TJr . ... . . , ,x ... - v. . | ravo . Kai paaiškinau, kad tamrasta, net velke erzinančiai,; , .... ... JT.. . i.' i i chorą girdžiu savo parapijos baztačiau apžvelgus margaspalvę^ .. . , . , . . ../ . . . . ‘ .. . nycioje kiekvema sekmadieni,įvairiu kultūrų ir papročių, mi-
'. " . j- x • vi L l'jusc Husteou ir pareisKenią — neatrodė taip blogai; p \ ,r3^ ix- - - i -_x vykti į musu pamaldas.$ Kultūrų ię papročių skirtu- / . . . , • ,; ? <-1* '.r ‘ . sioyakes. vienuoles- akyse ma-,hctnku xclųas^pa ’ gJti įsrys-ejc j^gį^ Čiau'ašaras. Greta manęs sėdėjo! dainium, 

nio koncerto metu. Programą) .onan.5>Qi. ValKanH hetnvišk
ta leidžiama AUŠRA. šiartSįenSupažindino su Maironio gimti- Užmigo žemė. Mergaičių chore-

Vasario 16 gimnazija Vokietijoje
i” ir Haendel

Aleliuja” iš oratorijos “Mesi-’ 
Nerandu žodžiu išreikšti1 

giedojimas. Į
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

PAMINĖJO MAIRONIO 
SUKAKTI

Š. m. birželio 8 d. gražiai pa-

r Lietuvių šalpos draugija “Labdara”
Mielosios ir mielieji “Labda

ros” Draug'jos narės, nariai ir* < 
lėmėjai!

į Prasidėjo nauji 1982, 1983 
mokslo metai. Jaunimas sugu-

i žėjo į mokyklas. Tėvams padau
gėjo rūpesčių, tiek pat “Labda
re:” valdybai. Šiais metais jai

i tenka daugiau daibų atlikti. Vo- 
f kietijos visuomenei propaguo- 
I jant didesnę paramą Lenkijos 

gyventojams ir valdžiai atleidus 
v’sas pirmam pusmečiui siun
tas į Lenkiją nuo pašto rinklia
vos, lietuviškoji visuomenė irgi 
Idbai aktyviai jsjungė į tą akeją

• ir reikalavo iš “Labdaros“ adre
sų. labiau reikalingų paramos 
l etuvių. “Labdara” rūpino ad
resus su šeimų padėties aprašy
mu. Tokių adresų jau suteikta 
per 150. Daug rūbų siuntinių,

■ dažnai su priedu skalbimo mil-, 
j telių, muilo ir kt. išsiuntė Ka- 
Į nados L.B-nės Hamiltono Šalpos 
! Fondo skyrius (p. J. Astas ir

kt.). Vokietijos — Romuvos apy < 
i- I-A __A t ~ ’

egz.) su stambiu, piniginiu prie
du. Jo knygų dalis jau kePaujU 
ten per rankas. Pora iš ten at. 
siliepimų. “Labai ačiū už... kny
gas. kurias įdėjote į siutiuį. No
rėčiau Jūsų prašyti, kad, jeigu 
galite, atsiųskite daugiau. Man 
tai brangiausia dovana”. .‘Vie
nas knygų siuntinėlis pasiekė 
mus. Tikimės ateis ir lęti. Knjr. 
gos labai vertingos ir įdomioj 
Gera būtų, kad knygos pasiek
tų visus liet židinius, tai, kad 
jomis naudotųsi ne- vien Varšu
vos studentai.” *J

“Labdaros” reikalas — mate
riali parama, kultūriniams ry
šiams kviečiamos liet, jaunimo 
organizacijos.

“Labdaros” piniginės paramos 
pirmame pusmetyje ėjo maž
daug pagal numatytą sąmatą.

“Labdaros” visuotinis narių 
susirinkimas reiškia labai- šir
dingą padėką nariams ir rėmė- 

I jams ir tikisi,kad antrame metų 
. pusmetyje mūsų visuomenė su

linkę (pirm. A. Lipšis ir kt.), p. ’ teiks galimybę metus užbaigti 
dr. A. Veigel, kun. K. Senkus, I pagal numatytą planą. Rėmėjų

ne ir jo biografija. 10-ties mer
gaičių chorelis sudainavo nostal- 
kiškąją Trakų pilį, deklamuo
jant mokyt. D. Grybinaitei. »

Lietuvoje laisva spauda vėl 
draudžiama. Todėl pogrindy vėl 
pradėta leisti “Aušra”. Ji pasie
kia ir mus ir yra mūsų skaityk
loje. I^rektorius patarė moki
niams su ja susipažinti, jei dar 
kas jos nebūtu skaitęs.

Jei nepriklausomybės metais 
Maironį buvo pradėję nustelbti 
modemiškesni poetai stilistai, 
tai šiandien vė L’škyla: jis ta
po vėl aktualus ir mylimas. Jo 
“Lietuva brangi” virto lietuvių 
himnu, nes Kudirkos himnas 
“Lietuva, tėvyne mūsų” Lietu
voje uždraustas.

Diktatorius pranešė, kad mi- 
•jiėjimo-Vakademiją suorganizavo 
/mokytojoj Meikienė ir Vaičiu- 
laįtytė, Maironio kūdybąf sšaA 
fyš, deklamuos ir dainuok' nho^ 
kinės. . . *«*4

- Sugrota į plokštelę įdainuotą- 
“Naktis čraži”. A^urėlija Vaice
kauskaitė padeklamavo “Seno-

sąrašas bus paskelbtas ’ metams 
pasibaigus.

“Labdaros” Draugijos vardu 
pirmininkas J. Glemžti.

Adresas: J. Glemža, Convent
rain 33, 7260 Calw-Hirsau.

Banko konto: Labdara, ę. V. 
Landesgirokasse Stuttgart, ’Mr. 
1185168, BLZ 60050101. } :

p. Z.Glemžienė 23 siuntinius po
Brandų referatą apie Lietuvą penkiolika kilogramų. Kunigas 

Maironio lyrikoje skaitė lietu- Sen. J. Urdze parūpino daug 
vių literatūros mokytoja Emi-į maisto siuntinių. Atsiliepė Au. 
lija Meiktene. Gausiomis jubi-į 
liato eilėraščių ištraukoms ji nu
kėlė jaunuosius klausytojus į 
garbingą Lietuvos praeitį, ve
džiojo po gražiuosius Dubysos, 
Nevėžio ir Nemuno slėnįus, mo-; 
kė mylėti savo kraštą ir. žmo
nes, taip pat narsiai kovoti dėl 
Lietuvos laisvės, kaip dėl jos 
kovojo protėviai. j

Gintarė Kotkytė perskaitė ei- j 
lėraštį nuo Birutės kalno. Mer- : 
gaičių chorelis- padainavo lyriš- 

jąsias Vasario naktis. Brigita 
Preusaitė perskaitė populiarųjį > * 
eilėraštį Kur bėga Šešupė, o Vi
das Germanas — jau mažiau ži- 

Kuomą, mintimis apie mirtį per
pintą — Išnyksiu kaip dūmas. 
Rūta Aidyte atkūrė susimąsčiu- lis sudainavo giedrios nuotaikos

stralijos L. B-nės Adelaidės apy 
linkė (pirm.Č.J. Žamoiskas, ižd. 
A. Mikeliūnas). Paprašė adresų 
ir atsiuntė piniginę paramą. Ad
resų prašė vokiečių šeimos. Lie
tuviai siunčia dar siuntinius ir 
šalia “Labdaros” adresų. ’’Lab
dara” pirmoje eilėje rūpinasi 
moksleivija, skaitlingomis ir ne 
laimių ištiktomis šeimomis.

Į “Labdarą” pradėjo kreiptis 
Lenkijos jaunimas su prašymais, 
atsiųsti liet, knygų. “Labdara” 
jų parūpina ir siuncia.Tarp kit
ko nueina “Europos Lietuvis” ir 

» “Pasaulio Lietuvis”. '“ Pvz. p. 
Stasys Motuzas perdavė “Lab
darai” savo knygas (apie 400

j apsirengę. Skautai dėvėjo išei- 
j ginęs uniformas. 8 vai. Romu

vos parko aikštėje pakelta Lie
tuvos trispalvė, visiems giedant 
Tautos himną.

Akademinė minėjimo dalis 
vyko, skaitykloje, papuoštoje 

j Maironio paveikslu tarp dviejų 
! tautinių spalvų kaspinų. Gim

nazijos direktorius J. Kavaliū
nas, pradėdamas akademija,, ęaį 
stebėjo, jog kai Liėtųya Būva 
cirinės Rusijos paverg^., 
nis savo eilėmis žadfrįo musu 
tautinę sąmonę ir stiprino lais- 

i.'jos nustebo ir pareiškė norą at- vės viltis. Jis išpranašavo Lietu
vai prisikėlimą. Todėl ir vadi
namas letuvių tautos atgimimo 

. O kai rusai uždraudė 
lietuvišką spaudąį pasirodė slap? vės dainą’. Dilija Burškaitytė šio poeto nuotaiką, skaitydama I eilėraštį, paverstą gražia daine-

Nenorėjau praleisti riė vienos 
minutės, nė vieno akordo, ta
čiau stengiausi pastebėti, kokį 
įspūdį darė kitataučiams mūsų

Vienos

; i - X- r-i Atitik ispaniškai kalbanti moteris. athkti\buvo<p»akviesti tik penki J .... . v.-* ' 5^ : , 1 i-, \ I Ji draugiškai šypsojosi, tačiaumanau, geriausi katalikų cho-į 
r|r: ispanų, vietnamiečių, lietu
vių, lenkų ir negrų.
J Nesu muzikos ..kritikė, 'todėl 

ir'mano įspūdžiai bus tik kaip . . CVUL.1U0 VĮUA Wilis uci X&&VtAX—
eilinės klausytojos : Ispanų di>. ,pakatojaii ir aš„ Pasijutom 
vietnamiečių Urie ddijos a ai( senos pažįstamos. Atsirado, 
skirtingą .nuo ląūms įprąst^ re-, kom^acija. ’ Atidaviau -jai iš 
liginių giesmių,; taciati- skambe- kluono rožančiu ParoJ- 
jp įspūdingai. Kazkaj jaud^an. džiau. kad turiu savo. Pajutau] 
čiai veikė vietnamiečių giedoji-. fa aha namų jausma, pa. 
mas GaFdėl to, kad jųjįkmia^ jodavau bet kurio krašto kata- 
toks tragiškas ir taip panašus Ė iikų bažnyčioje, kai okupantas 

•’ d išstūmė, klajoti po platų pasaii- 
•PrSinašėjas paskelbė,, kadjda-, bažnytinė lotynų kalba,

bar pasirodys lietuvių Gimimo nors ne pirmaeilį beį buvo sti- 
ŠrVč. Mergelės Marijos parapi- prus katalikų' jungiamasis ry- 
jos choras, vadovaujamas Anta; į ~ ■■

no Lino. Chorą girdime įpras- • (Pus daugiau)

neradom jokio ryšio, nes ispanui 
kalbos visai nesuprantu. Kai 
choras pradėjo giedoti '‘Agnus 
Dei”,-ji pakartojo lotyniškus.

i žodžius “qui tollis peccata mun-
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Atdara šiokiadieniais nuo *

Aleksas Ambrose,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

•664'psl.,4iprdynas.-
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
metais išleido. Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

le, Mergytė.
Akademija, baigta Kanadoje į 

plokštelę įrašyta, jau seniai baž
nyčiose'solistų giedama — Kai 
širdį tau skausmas... Kiek vė
liau mokyt. Alfonsas Krivickas 
parodė filmą apie Maironį. Žiū
rovai jame stebėjo Maironio ap
dainuotą Dubysą su jos gražio
mis pakalnėmis, Baltijos jūrą, 
Birutės kalną,. įkvėjusius dai-

I nių.
V. L. B-nės biuletenis

fmljIMWJrfctOUJlElfci

/’į, Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
<>50 metų studijavęs, kaip

IŠ: PRAEITIES ŪKANŲ
ar * ■ iirriTTTT 1?.

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 kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

[r patarė mums toliau studijuoti.

Paltas 32.

• Neleisk draugams primesti 
savo valios. Dirbk ramiai ir 
tyliai. <

-1 ''
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© LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokslų 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vlnef 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
7. Raukčio. dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis te 
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kaiuboj, A. Rūkitelės ir A. Varnų 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik 33.

S DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir trs- 
tinių Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
Šventes jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&ly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų apraJymas, bet tiksi] to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 32.

9 LIKIUV.HEASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalausSa 
įdomiai parafyta atndija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės M 
Labguvos apskričių duomenimis. ApraSymal įdomūs kiekvienam 
HetuviuL Leidinys fllustruotaa nuotraukom tu, pabaigoje duodama 
vitovsrdžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kaJfoą. Labi! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina H,

V KJį. CAUMJS CIMI ralyžojot Petronėlės Oritrtaifėi ttilS 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas Bėprflt. Lietuvoje fr pfr. 
maišiais bolieviku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 33.

9 JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, neruprai- 
tas Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*, 
rij^. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisa*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36. •

>• BATYKINfS NDVKLtS, M. Eosčenko Hryba, J. Vala'čK 
vertima*. 909 pi, knygoje yra ’40 sąmojingų nevalių. Katna

Knygai gaunamai Naujiena**, 17W So. RalaW St,

3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, September 16, 1932
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Trečioji kraitelę liečia žinių, idėjų 
ir žmonių laisvą judėjimą 

X -*b

Kongreso atstovo Dante Fąscęll vądovąująmp^ Eųro- 
pos saugumo ir bendradarbiavimo komisijos prąnęšimai 
eina iš eilės, pagal klausimus, suneštus i vieną kraitelę. 
Kartais tie klausimai gerokai skiriasi savo prigimtimi, 
bet planuotojai, nesutardami arba nenorėdami daugiau 
laiko leisti, juos sumetė i vieną kraitelę, tai dabar., pagal 
toje kraitelėje buvusius lapelius, jie iš eilės ir syąrstopii.

Jau trumpai informavome apie saugumą ir valstybių 
santykius liečiančius principus, apie ekonomini, techniš
kąjį ir mokslini bendradarbiavimą, o dabar dar lieka 
klausimai,, sumesti i Trečiąją kraitę.

Helsinkyje'buvo nutartą; kad'žinių; ir idėjų pasikei
timas būtų visiškai laisvas. Taip pat pasakyta, kad žmo
nės, norintieji išvažiuoti Į kitas valstybes, laisvai galėtų 
tą padaryti.

Helsinkyje Sovietų atstovai priešinosi šiems klausi
mams, bet kai amerikiečiai juos padarė vienais svarbiau
sių, tai rusai buvo priversti juos Įtraukti ’ i Baigminio 
Helsinkio akto sąrašą. Jeigu jie nebūtų Įtraukti, tai ga
lėtų šių klausimų visai nesvarstyti. Bet Jeigu jie būtų 
neįrašyti, tai Helsinkio aktų visai nebūtų buvę.

Ęomisijosg svarstomi klausimai, keičiami, kaip keičia
si ir komisijas sudarantieji žmonės, bet amerikiečiai tuos 
klausimus vis kelia. Europos saugumo, ir bendradarbia
vimo komisijai visą laiką vadovauja Floridos demokratas 
Dante B. Fascell. Kongrese nėra kito atstovo, kuris taip 
nuodugniai žinotų ir taip gerai suprastų pagrindinius 
Baigminio Helsinkio akto tikslus ir pasirašytus, doku
mentus. Atstovas Fascell Kongrese turėjo komisiją, ku
riai vadovavo teisininkas R. Spencer Oliver. Jo žinioje 
dirbo 18 žmonių, pusė jų tarptautinę teisę gerai pažįs
tančių advokatų ir visa eilė patikimų raštinės bendra- 
darbiautojų.

Komisiją sudarė 6 senatoriai, 6 Atstovų Rūmų nariai 
ir trys Įvairių departamentų atstovai. Ten buvo Valsty
bės, Krašto apsaugos ir Prekybos departamentų atstovai. 
Pastarieji keitėsi kartu su prezidentais. Keitėsi Senato 
ir Atstovų Rūmų nariai pagal balsuotojų nuotaikas. Nesi

keitė pirmininkas Dante B. Fąscęll, ueą Ąoridięčiai pgr 
metų metus ji išrenka. Nesikeičia ir tarptautinės teisės 
specialistas Spęncer dliver. Tiktai šį kartą jis yra visos 
JAV Šęnąto, Atstovų Rūmų, Valątybės, Krašto apsaugos 
ir Prekybos departamentų komisijoj Štabo pirmininkas. 
Ne tik atstovas Dante Fascell gąrai žino Baigminio Hel
sinkio akto svarbiausius nutarimus, bet jiedu ir rusams 
gali pasakyti, kas galima ir ko negalima išbraukti iš 
dienotvarkės. Judviejų paruošti oficialūs pranešimai vi
suomet yrą: naujįįugi, nes jie pasako, koįipmis pastango
mis bando palaužti Soviętų valdžios norą valdyti ir iš
naudoti pasaulį.

Keliais ątvęjąis. buvo bandyta, bęsjvądoyąująnt Baig
miniu Helsinkio aktu, priversti Rusijos komunistus 
duoti pagrindines žęjpnių teisęs pačios Rusijos gyvento
jams, bęt tai ne toks lengvas dalykas. Madrido konferen
cijoje dalyvaują Sovietų atstovai Įvairiais būdais išsisiį- 
kinėja. Baigminiai Helsinkio aktai Įdomūs tuo, kad jįę 
parodo komunistų ir laisvojo pasaulio teisines pęzicijąs.

Prečion kraitelėn sumesti visi dokumentais, Sęviętų 
valdžios atstovų pasirašyti prieš 20 ir daugiau metų, kai 
buvo svarstomi žinių pasikeitimai. Principe pats Stali
nas pripažino, kad pasaulio Įvykius liečiančios žinios turi 
laisvai judėti iš vienos valstybės Į kitą. 1979 metais So
vietų valdžią išleido Į Izraelį 70,000 žmonių, bet vėliau 
kiekvieną dięną vis labiau varžė išvažiavimą.

Būdingas yra vienas Madrido konferencijoje nusta
tytas faktas: Sovietų valdžią yra sudariusi atskirą Įstai
gą norinfiems. užsienin legaliai išvažiuoti žmonėms. Tos 
Įstaigoj, centras yra Maskvoje. Kas nori, išvažiuoti, pri
valo susižinoti su minėta Registracijos Įstaiga. Išvažiuoti 
aoriųtięji privalo pirma išsikalbėti su Vizų ir registra
cijos Įstaigos paskirtais pareigūnais, privąlo jiems išdės
tyti išvažiavimo motyvus. Kada tarnautojas išsikalba su 
atvykėliu, tai eina pas savo viršininką paklausti, ar duoti 
jam išvažiavimui reišalingą užpildyti lapą. Kai atvykėlis 
atsako. i visus lapę- nurodytus klausimus" ir turi vietos 
komunistų partijos pareigūnų reikalingas rekomendaci
jas, tada:vadovybė, svarsto, ar galimą prašytojui duoti 
išvažiavimo Vizą. , ,

Su išvažiavimu yrą surištas ir užsienio valiutos klau
simas. Sovietų rublis užsienyje yra bevertis. Už rublį jo
kio kelionės, bilieto nenupirks, nes užsieniečiams uždraus
tą vesti prekybą rubliais. Užsienin išyąžiuoti norintis 
žmogus, turi gauti savo giminaičio, pąžjstamo. ąr kokios 
orgąnizącijos pinigus, reikalingus bilietui ir kelionei. Už
sienin siunčiamiems komunistams arba Maskvai tarnau
jantiems žmonėms vyriausybė paskiria užsienio valiutą. 
Jeigu siunčia grupę žmonių, tai kiekvieną dolerį ir centą 
kontroliuoja specialiai paskirtas iždininkas, kuris privąlo 
žinoti, kuriam tikslui išleidžiamas kiekvienas centas.

' r r

Amerikiečiai, konferencijoje klausinėdami Sovietų 
atstovus, išaiškino, kad kiekvieną dieną jie įteikia atvy
kusioms savo piliečiams, norintiems išvažiuoti, iš Sovietų 
Sąjungos, nuo dviejų iki daugiau lapelių, kad juos užpil
dytų. Tai nereiškia, kad kiekvienas Sovietų Sąjungoje 
gyvenantis žmogus, gavęs lapelį, gąus vizą išvažiuoti. To
kių skaičius bus žymiai mažesnis.

— O kiek žmonių kiekvieną dieną atvyksta prašyti 
vizos išvažiuoti? —buvo paklaustas Sųvietų atstovas,

— Kiekvieną dieną atvyksta mažiausiai 400 žmonių, 
— buvo atsakymas.

Apie žmonių judėjimą iš Sovietų. Sąjungas, visi tu
rime nuovoką. Išvažiuoja tiktai Maskvai pasižadėjusieji 
tarnauti. Keli išvažiavusieji bijo prasitarti apie gyveni-

M. Šileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė

J. K^USĘI^IS

Kai kurios V. Karoso laišku temos
(Tęsinys)

Padėkojau V. Katrosui už tuos 
žodžius, o apię knygą “Lietu-
yost ryšys su Amerika’" tegalėk 
jau pasakyti, jog kiek galėjau įs
kaitytą man patiko,bet nežinau, 
ar visa laidą išėjo su dideliais 
spaudos piktais, nemažai pusla-
pių supainiota, ’ kai kurių visai 
trūksta — toks egzempliorius 
pakliuvo į mano rankas, tad ne
žinant, kas trūkstamuose, pusla- 
phiose rašoma, nedaug? apie 
kąygą .galimą ir pągakyti./ 

‘VIKTORAS KAROSAS APIE ’
BR. RAILOS KUSIBASTYMUS

Paskutinį, laišką, iš. Viktoro Ka- 
rqso gavau šių metiį vasario 18 
d., rašytą, t. y. netrukus, kai 
Naujienos baigė spausdinti Pa- ’ 
stabas apie Br. Raitos nusibasty- 
mus. Rašoma . “Gerbiamas J. 
Klauseiki, Negalių susilaikyti 
neparęįškąs Jrums padėkos žo-j 
džio už puikų straipsnį “Pasta
bos apie Br. Railos nusibasty-

mus
‘Visas straipsnis dvelkia geru 

tonu, gyvu žodžiu, realistiniy
vaizdingumu, konkrečių minčių 
dėstymų^ neįsįvąrąnt į pykčio 
prasiveržimus, sarkazmą ar tie
siog švaistymąsi koliojimais, bet 
nevengta lengvo humoro ir pa
statymo Railos tikrai į nepavy
dėtiną padėtį,”

“Be to, straipsnyje pavartota 
daug dalykiškų įrodymų, pui
kiai pritaikintų citatų, grieš, ku* 
rias net sukčiausiąs JUiTa^ ne
įstengs išsisukti. Vienu žodžįn, 
visas darbas atliktas . meisteriš- 
kai ir už tai Jums priklauso di
delis kreditas ir pądėkaVo- 
nė. Senai Br. Railą buvę užsi
tarnavęs tokios pylos ir demas
kavimo, bet vis neatsirasdavo 
drąsaus ir, sumanaus žurnalisto, 
kuris tokią paslaugą būtų atli
kęs lietuyįų visuomenei.”

“Buvau tiek susidomėjęs Jū
sų rašiniu, kad laukiau nekan- 
riąį atnešant sekantį 'Naujienų

mą Sovietų Sąjungoje arba komunistų užimtuose kraš
tuose.

Kaip Lietuvą okupavusieji komunistai trukdo žinių 
ir idėjų pranešimus, mes jau žinome. Jie patys, viską su
stabdė, įvedė visos spaudos, radijo ir televizijos, kon
trolę. Jie nekontroliuoja kiekvieno žodžio, bet praneša 
kalbėtojui, ko jis negali savo pranešimuose ir kalbose 
liesti. Vargas tam, kuris nepaklauso ir turi drąsos pasi
priešinti Sovietų valdžios nurodymams.

numerį ir pirmiausiai įtverda
vau skaityti Jūsų rašinį. Tyčia 
pasiteiravau pas vieną kitą ma
nę pažįstamą, kaip jiems atrodo 
Jūsų straipsnis, ir sulaukiau tą 
patį pasigėrėjimą.”

“Baigiu šiuos žodžius, kad ži
notute, jog Jūsų didelis darbas 
nenuėjo niekais, o kas; dėl toli
mesnių atgarsių, pagyvensime, 
pamatysime. Spaudžiu ranką už 
drąsų žodį. Jūsų V. Karosas.”

Asmeniškai su Karosu nebu
vo va pažįstami, niekada nepasi
taikė susitikti, tik iš spaudos, iš 
laiškų vienas kitą žinojova. Ir 
už tą paskūtinį ’laišką jam padė
koj a£5'Lpridėdamas porą sakinių, 
jog* ^^‘paktabaš^'apie nusiba- 

/stymus. rašiau paskubom. Pradė
jau rugsėjo Žinoma, se
nus laiškus bei senus* straips
nius peržiūrėti ir atrinkti' pra- « 
dėjau nuo. pavasario, bet dabar 
pamačiau, jog kai'ką praleidau, 
kas būtų tikę, bet užteks ir tiek 
apsigynimui nuo mėlo, jog dir*^ 
bąs pagal Maskvos Jpavedi- - j, - x .» -.mą. . : ~ >

v1

Kai balandžio męnesį.buvo at
spausdinta knygute. “Broniu Rai 
los nusibastymaį”, vieną egz pa 
siunčiąs Viktorui Karosui, tuo 
.ir baigėsi susirašinėjimas.

Be ąbęjo V- Karpso archyve 
liko jo spausdintų ar tik parašy
mų straipsnių ir studijų rinki
niai. Gaf kada nors kąs iš arti
mųjų ar šiaip raštijos mylėtojų 
sudarys ir paskelbs jo ra^tų bi
bliografiją.

(Pabaiga)
Amerika tapo turtinga ir galinga todėl, kad.laisvoje 

spaudoje galėdavo aptarti sprendžiamus klausimus, Ru
sijos komunistai bijo, kad jų vedamas darbas ir paruošti 
planai nebūtų viešai kritikuojami. Valdovai bijo, kad 
kritikos žodžiu nesugriautų viso jų pastato. Baigminis

1 aktas parodė visą Sovietų sistemos silpnumą.

—: ir nuskendusių Jai vų
iškėlimo ekspertai ištraukė į Į>a- 
viršįų piraiąjj britų povandeni
nį 100 tonų laivą “HollanJ-1”, 
kuris 1913 metais nukendo D. 
Britanijos pakrantėse.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS 

ŽEMAITUŠKA 
(Tęsinys)

— Eik. nusiramink ir Dievo apvaizda pasi
kliauk.

— Rūpinsis tau Dievo apvaizda tokia krale, 
piktai, šnairuodamas suniurnėjo Grigas.

Žemaitukas nusigręžė Į jį ir pagrasė pirštu.
— Neskriausk, kad nebūtai Dievo skriau

džiamas.
— Ji pati savę nuskriaudė, ne. aš, — nesų- 

silaikė Grigas. — Ęo nusipelnė, tą ir turi dabar...
Kai Elena išėjo iš pirkios, žemaitukas vėl 

atsisėdo sęnpj viętoj, išsiėmė tabokinę ir tylėda
mas ilgai ją vartė rankose.

— O kur gi sūnus? — paklausė pagaliau.
— Dievas jį žino. Kažkur dingo, — norėtų 

Grigienė apsaugoti sūnų nuo gėdos.
Bet senas Grigas pamatė, kad sveika būtų 

sūnui, jei ir jį kunigas, keip reikia, -išbartų.
— Ten, pas kluoną, vežimą rengia. Pašauk 

jį, motin.
Grigiene nepatenkinimo žvilgsniu pasižiūrė-

< ”vrą, bet nuėjo, kaip s'ovėjo,' vienmarškinė,

Pirkioje priliko tik žemaitukas ir Grigas. 
.'Įdėdamas kita: stalo gale, jis susierzinęs bar- 
v;-.a pirštais į sU ą ir nežinojo, kokią čia dabar 

užvedus su kunigu kalbą.
Žemaitukas irgi tylėjo, vis dar žaisdamas ta

bokine. Pagaliau liovėsi ir ątidęjp ją Į rąųdopą 
nosinę šalia, ant stalo.

— Na, ką dabar darysim, Gyigąi? — krei
pėsi kunigas.

— Ką aš turiu daryti — priĮįęąusių ųiąųtos, 
algą sumokėsiu už visus metus ir. vežu pas gimi
nes. Tesižino sau.

Žemaitukas klausydamas neigiamaį lęrąipę 
galvą, bet nieko pasakyti nesuspėjo, nes kaip tik 
tuo metu pirkion sugrįžo Grigienė, atsivesdama 
sjinų.

Nustebo Juozas, pamatęs kunigą, ir suųiišęs 
gniaužė rankose kepurę, nežinodamas, kaip čia 
jis turi pasielgti. Pajuto, kad dėl ją čią yųa susi
radęs Žemaitukas. Neveltui motina, jį ^urądūs* 
ątsįvedė, nei vienu žodžiu neprasitarus, kas jo 
pirkioje laukia.

— Pasisveikink sų ^unigėĮių, rapkute syentą 
pabučiuok. — paragino motiną. — Ko stpvi pąš 
duris, kaip kuolas tvoroje!...

— Eik, eik čia, arčiau, — pamojo jam pirštu 
žemaitukas.

Bęrnas nepasijudino ir stovėjo, kaip stovėjęs. 
Apsidairė tik, ar nebūtų galimą per duris pa
sprukti. Bet prie durų stovėjo motina, lyg tyčia 
jam kelią pastojusi.

Žemaitukas, nei žodžio daugiau neprataręs, 
priėjo, sučiupo jį už ausies ir tempė, kaip jautį 
ant virvės, į stalą.

Nepaleisdamas ausies, kita ranka įknibo Į 
plaukus ir lenkė į žemę.

-77 Klaupkis, klaupkis, vaikeli! — ragina vėl 
ip^ną.- — BĮųęiųpk kunigėliui rankutę. . .

Juozą vęidąi liepsnoja, visas kūnas dega, lyg 
žąj'jjątftią. apibertas. Sarmata svilina jį, kaip Įkai
tinta geležiu. Norėtųsi žemėn prasmegti, o čią 
žęmąitukąą, Įkibęs Į plaukus, vis spaudžia galvą 
žemyn;

I&tsąi nepąjuto, kąi klupsčias griuvo prie 
kunigo kojų.

Žemaitukas, sėdėdamas dabar ant suolo, 
abiem raukom ėmė už plaukų linguoti jo galvą 
čią į vieną, čia į kitą šoną. Neskaudu buvo, bet 
tokia didelė sarmata, jog, rodos, širdis štai ims 
ir sprogs. :

Kodęl gi žemė neprasiskiria po kojų!...
Pagaliau žemaitukas atlošė Juozo galvą į 

ąpkštą i$ pasikūrėjp jąm į akis.
— Ną, ką dabar man pasakysi ?
Ęernąą tylęjo.
— Sugriešijai... Dabąr vesti ją turėsi. Ar 

vęsi ? — žiuri "žemaitukas rūsčiai jam akysna.
Juozui pasivaideno, kad ne kunigas, bet pat

sai šventas Mykolas su ugniniu kalaviju stovi jam 
ant sprandų.

— Kaip tėvai palieps... — išstenėjo Juozas, 
ir jo veidas dar labiau suliepsnojo, visos gyslos 
ant kaklo išsitempė, kaip stygos, štai, rodos, ims 
ir sprogs, ir bernas čia pat, prie kunigo kojų, 
papliups krauju.

žemaitukas išleido iš rankų jo plaukus.
— 0 kai pas mergą ėjai, ar tėvų klausei? — 

ir stūmė jį nuo savęs. — Eik man iš akių, nedo
rėli, atgailauk savo kaltę. ..

— Bučiuok, bučiuok kunigėliui ranką 1 — vėl 
kušta jam motina. — Padėkok už pamokymą...

Bęt Jjipząg, pąjųfęs, Į$įkū| p,ląųĮflį,j^. kuni
gas jįo nelaiko, ir dąrį ^stūmėtąs, pašoko, kaip 

j gyvatės įgeltas, ir spruko pro duris, lyg iš ug- 
nies ištrūkęs....

V.
Juozui išąprakus iš pifkiOš, kųpį laiką vies- 

I pątavo nemaloni, nejauki /tyla. Grigienė triūsė su 
pienu pas'pečių, nusigręžus, kad- vyras nematytų 
jos ašarotų, neramumą pagautu akių.

Į vąĮ ęibo ^ię sąyĄ tabakinės ir,
lęatenkin^s nosį didesnę porcijaj, negu visuomet, 
ėmė smaraiai čiaudėti. Nei ašaros tealdųjjabiro.

Besičiaudėdamas jis žvilgčiojo Grigo pusėn.
“Tu užsispyrėlis, bet ir aš atkaklus. Kuris 

I kurį palaušiu!— lyg kalbėję mirkčiojančios 
jo akys.

Grigienė padavę krąšto pieno stiklinę. Žemai
tukas pamėgti# — pienas svilino lūpas.

— Teatąyąkiek... ~ šyptelėjo kunigas ir pa
statė stiklinę ant stalo šalia tabokinės.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOJ"
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

TeU MS-1727 arba

1

modeknjskos air-conditioned koplyčios

Vladas Put vis

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

VALENTINO KUDIRKOS 
MIRTIES METINĖS

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS - 

4600 W. 103rd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGUS 
•YDYTQJA* IR CHIRURGAS

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pase 06058

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 — 1742Lietuvių dailininkų 

žiniai
Bendroji Lietuvių Dailės Pa 

rodą šiais metais bus atidaryta

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago. IL 60608

r

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

I I

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T«L 737-5149 

Tikrinu akis. Pritaiką akinius 

ir “contact lenses”,

INKSTŲ, PŪSLĮS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

, Ofiso telefonas: 776-2860, 
RačdaadlM teM4 40-5541

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 3371g 

Tel. (8132 321-4201

PĖRKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL iERĖNAS. T«L ?2S-40^

Apdrausta* parkraustymar 
ja tvairly atttvmy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arta J7M99f

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 rak ryta.
Stoties WOPA - 1490 AM _

transliuojamos Ji musų
Marquottt Park*.

Ved«|a — Aldona Daulcur
Telaf.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOO AVI. 
CHICAGO, IL 4OC29

raduo Programa

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje^ iš stoties 
WLYN, 1M0 banga AK veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8.30 vai ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
tinių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo
nas ir Vahenbaa ifinkai Biznio 
reikalais kreipta Į BalUcRorists — 
gėlių bei dovanų krautuvu, C. 
Drwhraj, S*. Bbolw, Mtta. OtlU. 
Tddkmas Hė-0489. To pat gau 
oaiMa •‘Naujienos’’, didelis frasi- 
riakimaą lietuviškų knygų ir lie-

Valentinas Kudirka mirė 
1981 m. liepos 29 dieną. Palai
dotas rugpiūėio 1 dieną.

Buvo gimęs Žvirgždaičių kai
me, šakių aps. Turėjo nemažą 
kultūrinį ūkį. Artėjant Sovie-. 
tams, juodu su žmona, kaip ir 
tūkstančiai lietuvių, paliko savo 
sodybas, kaimenes gyvulių, tė
viškės laukus.

Kadangi'emigracija, dėka AL- Į 
To, buvo truputį pavėlintai i 
prasidėjus, tai kai kurie leidosi i 
į Australiją, Pietų Ameriką, ■ 
Angliją, Kanadą. Kudirkai emi- j 
gravo į Angliją. Vėliau persike-! ■ 
lė į Kanadą, iš Kanados į Ame-11 
riką. Abudu dirbo fizinį darbą. 
Įsigijo vieną po kitos nuosavy j 
bę. Valentinas susirgo ir mirė. j

Žmona dar tebedirba šv. Kry- I 
žiaus ligoninėje.' šv. Kazimiero | Į -i 
Liet, kapinėse ant Valentino 
kapo' pastatydino juodo marmu
ro puošnų paminklą, kuris kai
navo per dešimt tūkstančių do
lerių. ; " ' '

Klebonas A. Zakarauskas me
tinių proga atnašavo šv. Mišias 
ir vyko su dalyviais pašventinti 
paminklo. Po pašventinimo' su
giedojome “Marija, ’Marija”, 
žmonos vardu klebonas A. Za
karauskas dalyvius pakvietė į 
Gold Coast restoraną pietums. 
Klebonas sukalbėjo maldą. Da
lyvavo 75 asmenys. Padėkoję 
žmonai, apie 12:30 vai. išsi- 
skirtėme. , ...

— Vyresnieji Britų Profesi
nių Sąjungų lyderiai yra įsiti
kinę, kad dabartinis Darbo par
tijos vadas M. Footas nesuge
bės laimėti sekančių rinkimų. 
Naujojo lyderio klausimas gali

1 X i

(Tęsinys) k:ngai vedamas būrio vado, su 
| vėliava grįžo į Saulių Sąjungos 

būstinę ir iš ten išsiskirstė į na
mus. Su būriu grįžo ir įvairūs 
sąjungos centro pareigūnai. Mu
du su Pūtviu tada laiveliu per- 
siįrėm per Nemuną ir pamažu 
nužingsniavome namo. K an.
Juozas Tumas - Vaižgantas daug 
anksčiau, dar tik vos beprasi- 
dėjus neramumams, būrio vado 
rūpesčiu buvo ginkluotų šaulių

įtempta padėtis tęsėsi kurį 
laiką. Kiekvienu metu iš palai
dos kareivių ir chuliganų mi
nios-galėjo vėl susidaryti užsi
spyrusi užpuolikų grupė. O to
kiais atvejais vienu iššautu šū
viu susidūrimai nepasibaigia; 
galėjo būt nemažas kraujo pra
liejimas. Betgi minia antrą kar
tą nebesusiorganizavo ir ėmė 
kaip reikiant skirstytis. Kai mi
nia visai atslūgo, Pūtvis įsakė 
šauliams grįžti namo. Šaulių bū
rys rikiuotėje, ramiai ir tvar-

iškilti Darbo partijos konferen
cijoj , kuri įvyks spalio mėnesį 
Blackpoolyje.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

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

kmai pasigaige tragiškiau, negu 
Napoleono kalno įvykis. Paga
liau, kaip jau buvo minėta, Pūt
vis turėjo nemaža rūpesčio dėl 
nedrausmingo elemento pačių 
šaulių tarpe.

(Bus daugiau)

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 _

palydėtas į laivą ir Nemunu su-| spalio 1 d. Čiurlionio Galerijo- | 
j e, Ine., 4038 Archer Ave., Chi
cago, Ill. 60632. Bus skiriamos 
premijos: dail. M. šileikio j 
(8750) — už tapybą ar skulp- ’ 
turą, Čiurlionio Galerijos, Ine. 
($500) — už kūrinį bet kurios 
technikos ir dail. T. Petraičio 
($250) už akvarelę ar grafiką.

Netrintieji parodole dalyvauti 
dailininkai atsiliepia laiškais ga
limai anksčiau, atsiųsdami $10 
registracijai. Parodai galima 
siūlyti iki 10 darbų, iki rugsė
jo , d. atsiunčiant kūrinių 
skaidres ar fotografijas. Čika
gos ir apylinkės dailininkai 
gali pristatyti pačius kūrinius 

Priimtų parodai darbų juo
da-balta fotografijos, tinkamos 
katalogui ir spaudai, atsiunčia
mos ne vėliau rugsėjo 15 d 
Darbai parodai pristatomi ne 
vėliau rugsėjd 27 d. Vėliau at- Į 
siųsti kūriniai parodoje nebus j 
išstatyti. •-

Premijuoti kūriniai paliekami S 
Meno Kūrinių Fonde, Nepri- j 
klausomai Lietuvai. Kūriniai 
pristatomi ir grąžinami savi-j! 
ninku sąskaita. •

Jury Komisija bus paskelbta 
vėliau.

Lietuviai dailininkai, daly
vaukite kūrybos varžybose I 
“Siekite ten, kur vyzdys nepa-| 

, laužkite tai, ko protas p 
nepajėgia!”

Čiurlionio Galerija, Ine.

grįžo į miestą. I
Kai mudu ‘ su Pūtviu pal iko- 

me Napoleono kalną, kiek pri
simenu, buvo dar apyvakarė.Ar 
kas kalne darėsi apie- vidurnak
tį ar po vidurnakčio, nežinau. 
Gal minia grįžo ant kalno ir vė
liau tikrai .susišaudė, ar bent 
t *■ . -

šaudė -į orą. Gal-kas buvo net 
ir' sužeistas. Pasigėrusių gaivalų 
tarpe visko būna. Bet, jei vė
liau ir buvo koks susirėmimas, 
tai nebuvo susirėmimas su šau- 
uliais, kaip organizuotu ir gink
luotu vienetu. Sąjungos centre 
apie tai nebuvo kalbama ir Sei
mo interpeliacijoje šūviai ne
buvo minimi. Geliu tik aiškiai 
paliudyti, kad kol Pūtvis buvo 
Napoleono kalne įr kol ten bu
vo organizuotas ir drausmingas 
Kauno Šaulių būrys, situacija 
buvo pavojinga ir susišaudymas 
gatejo įvykti, bet nepyko. Bū
rio šaulių tarpe, kurie rikiuotė-, 
je grįžo namo, sužeistų nebu
vo. !

Kad Šančių įgulos kareiviai 
su lenkiškai kalbančia chuliga
nų minia užpuolė šaulių būrį, 
bežaidžiantį ir besportuojantį 
savo metinės šventės proga, tai 
nieko ypatingo. Kiekviename 
krašte tas gali atsitikti. Pūtviui 
buvo gerai žinoma, kad nėra ei-: sįekja 
vilizuotos valstybes, kur pasigė
rę ar įsilinksminę kareiviai ank
sčiau ar vėliau kokiu nors būdu 
neišsišoksta. Pūtvis taip pat ži
nojo, jog kai kurie kituose kraš
tuose padaryti kareiviški išsišo-

1

TĖVAS m SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2o33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

•

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
Tel: 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

— Darbas, darbą lenkia.

f

JF IT HAPPENS

MaMr wrvtoe Check year tocaf

AMSULAMSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax, Inc.. 1982

■ Sergeants
SENTRY*S

I Flea & Tick Collar

Imam.
— ANMMMfoefMr 

tame

„ STEPONAS C. LACK IR SUNŪS

do next.

TeL: LAfayeCU I-M7]
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kMM* erennesnę >100 f»t iml Fwntxrsed

O«ng« the o H and 
filters every 3.000 to 
6.000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don! be a Bom Loser!

and enough of t to cfo**" & damage a tombdo 
<xwtf Aol
- AWtt JFI fovertoTy of ewrything in your

(LACKA.WICJ) u
WKST 6*th STRK1CT RK^ubbc 7-1211

1102* SOUTHWEST HIGHWAY, P*k» Hilu, DL >74-4411

GETTING PREPARED

Tornados respect ad gnogncHc boundaries. Over 
the last five years 4,245 tornados have touched down in 
46 deferent states. White they can occur anytime, March 

through August are considered We -danger" months. State 
Farm Fire and Caauafty, « raetor home insurer, offers the 

folowing suggest* 
fonwtoMem;

TORNADOS
If one struck, would you 

know what to do?

KILIS ' 
FLEAS,TICKS!

■___ - • •___:__ i__ - iv.

vUeefiM

U«tlYrę
L*id*rtviu

Dir torių

tafcp cower.

< you rww Oho in intertar room 
fir if ytw tfoa'I) to go for

broken windows er hetes in <M wsAs or 
roof. cow or otherwise protect fumifirtng*

l&nflKto IOW W MatytetafftoWAWIdra

Bi/wj or tnende ar reiafivec

t
<

Kilk • KJk Teks

BUTKUS - VASAITIS
T«L: OLympic HHJ

PETRAS BIELIŪNAS
U4B Sa. CALIFORNIA AYR

uiiiiiiniiiiuuiii iiiiiiiiiiinnįfl



« I
konku

Missouri teismas priėjo

Sovietų policininkai žino-

JAU ATSPAUSDINTA

LIUCIJA

82.00

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

84.00
83.00

motiną, brolį 
-tris vaikus.

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

Laikrodžiai tr tetnfenyW 
Pirdxvtaai ir Taisymai’ 
2644 West FHh Street . 
TeL Republic7-1941 ‘

— Pietų Korėjoje išgelbėti ke
turi angliakasiai, kurie išbuvo 
dvi savaites palaidoti, kai įgriu
vo šachtos lubos..'

— Taivano pirkliai savo pre 
kės privalo vežti į Hong Kongą

. 7— Antradienį Wfoming vals
tijoj 100 automobilistų negalė
jo išvažiuiti dėl iškritusio sniego.

Susirinkusius svečius 
dėlių, bet nuoširdžiu 
r velkino pats p. B. i

Irako ^aviacija antradienį 
įlankoje, 

sukėlė gaisrus ir grįžo atgal. — Sovietų tankams įsilaužus 
į Afganistaną, Kinija nutraukė 
derybas su Rusija.

— Tiksliai dar nenustatyta, 
bet Ispanijos lėktuvo nelaimė 
įvyko dėl motorų sprogimo, žu
vo 51 keleivis. Tyrinėjimas tę
siamas.

F.
W. *5th M 

tverti Ferk, UI. 
40642, , 424-M54

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko. Prano ŠULO 
paruosta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržjūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkonu> 
formom!*;

Knyga su formomis gauna 
ma Naujieną administracijoje

Miko šileikio apsakymą knyga 
‘‘Liucija'* jau atspausdinta. 

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

kymai, 184 psl. Kaina 85. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago, IL 60629.

ADVOKATŲ DRAUGIJA.
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzl. Ava. 
Chicle, III. 60629
TeL: 778-8000

KamI. — Pardavimui 
1SAL ESTATE FOR SALE

BUTŲ NUOMAVIMAS 
e NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTAR1ATAS « VERTIMAI

— Rockie kalnuose antradie
nį iškrito tiek daug sniego, kad 
teko uždaryti mokyklas.

Kiek pastebėjau, svečiai buvo 
geroje nuotaikoje, linksmi ir pa
tenkinti “L:etuvos Aidų” radijo 
programų vedėjų surengtu ru
deniniu pikniku.

— Vroclave, Krakove, Nova 
Hutoje ir Dancige ėjo susirė
mimai su lenkų policija.

kalite kreipeis Ir tteaULl SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
YwA. N. Y.

r C m 2?/ -
TtL Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo 

9 vai. ryto iki 6 vai vakaro.
Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.
, 1 TeL 776-5162

2649 West 63rd Street > 
Chicago, DL 60629

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 būtų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-7878 DĖMESIO • 
62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui lutomebliio 

Liability apdraudimas pensinis- 
kam s. Kreiptis:

A. L A U R A I TTI 
4645 So. ASHLAND AVt

- TeL 523-3775 ':-r -

— Kinijos vyriausybė ir So
vietų Sąjungos atstovai spalio 
mėnesio pabaigoje tarsis apie 
pasienio konfliktus.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

MFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto iekfisi^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S.’ Talman Are. 
Tol. 927-3559

ARTIMOJE ŠIAURĖJE. Reikalinga 
švari, tvarkinga dviejų miegamųjų 
prižiūrėtoja daugiaaukštyje. 2-3 die-, 
nos savaitėje, lengvas valymo darbas. 
Turi mokėti truputį angliškai. Reika-J 
lingi liudijmai.

Telefonuoti:
642-5700— Lenkų darbininkai reika. 

lauja paleisti Lešek Valensą 
bet Jaruzelskis užsispyręs jo ne
išleisti.

— Jordanijos karalius paten
kintas prez. Reagano pasiūlymu. 
Sutinka tartis su Izraeliu pagal 
Reagano planą. -

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 7 

j. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

į trumpu 
ir šiltu 

Brazdžio-

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
" LITERATŪROS DRAUGIJA

Buvo ir trumpa programėlė, 
su kuria supažindino p-lė Kazė 
Brazdžionytė. Programą išpildė 
solistė p-lė Rūkštelytė, padai-

— Pasitarimų metu Kinija 
iškels Afganistano klausimą. 
Paklaus, kada Sovietų karo jė
gos iš ten pasitrauks.

DR. ANTANO J.’GUSENO RAŠTAI ' 
Nnujicnose galima gauti , nepaprastai įdėmiusgydy- 

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo staiminimua. \ 

Dr. A. Gowen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metsj {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ii 
susirūpinimą

Dr. A. J. Gusšen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ______ __

Minkštais viršeliais, tik________ ______

Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2M0NRS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____

Galima taip p»t užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 81 persiuntimo Išlaidoms.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAIJSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. 847-7747

gausi fantais loteri

Jeigu tai bus įrodyta, kraštai 
kurie nepritaria prez. Reagano 
dujotiekio sankcijoms, turės vėl 
persigalvoti. 1977 metais ameri
kiečiai pasitraukė iš ILO, nes ta 
organizacija per mažai kreipė 
dėmzsie į Ry ų Europoje vys
tantį konvencijos nuostatų ne
paisymą.

LEMONTE — GERIAUSIAS APYLIN
KĖJE — 7 dideli kambariai, trijų 
aukštų mūro ir aliuminį f namas. 
2^ mašinų garažas. Didelis sklypas. 
Medžių pavėsis. Gerame stovye.

< Skambinti:
(312) 257-5841

TRYTBAMINICMTABI£TS.
TQRaiEVE

NASAL CONGESTION
ANO NEAM0K 

DUE TO COWON COW
„ M FUI. K

C 1^2 Laboratory, Division of 
Sunrioz. Inc . Lincoln, Nebmuka RRSO1

bo blaivininkai.
šokiams grojo G’ntaro orkes

tras. Prieš pikniko pabaigą buvo 
suorganizuotas ir šokių

New Orleans aerodrome 
Įvejąs privertė vieną keleivinį 

Basil Gexnajel turi tėvą, lėntuvą pakilti ir išskristi, tuo 
seserį, žmoną, ir - tarpu kai sekantis lėktuvas bu

vo priverstas kristi.

LIETUVOS AIDŲ PIKNIKAS
"Lietuves Aidų'* radijus ilgui tė Matyt, svečiai daugumoje bu 

tkeTbtas ir klausytojų laukt as 
rudenims piknikas — gegužinė 
įvyko š. m. rugsėjo 12 d. šaulių 
Namuose. Chicagoje. Diena pa
sitaikė debesuota, protarpiais su 
saulutės prošvaistėmis, bet kar
šta, ap e 90 F. ir tvanki. Svečių 
į pikniką prigužėjusi pilną salė. 
Svečių skaičių salėje nulėmė ne 
tiek geras ir palankus oras. k;ek 
klausytojų mėgiamos "Lietuvos 
Aidų” įdomios radijos progra
mos, kurioms vadovauja p-lė
Kazė Brazdžionytė ir vyriausias nuodama keletą lietuviškų liau- 
talkininkas jos tėvelis p. Balys' dias dainelių. Solistei, už gražiai 

Brazdžionis, padedamas kitų tai1 padainuotas puikias lietuviškas 
kininkų, ka;p dr. kun. J. Prun-* daineles, publika gražiai paplo- 
skio. kas pirmadienį, su trumpa, jo.
bet įdomia religine paskaitėle,1 Veikė gana turtingas laimės šu- 
adv.Charles P. Kai, su teisiniais 
patarimais, evangelikų progra
mėle, kurią patiekia evang. kun. j 
Cibas o taip pat kas savaitę gir- 
dime ir socialinių reikalų pata-( 
rmus, vadovaujamus p. Prano ‘ 
Šulo, ta'p pat kiekvieną vakarą ■ 
girdime gražių lietuviškų dai
nelių ir gražios iletuvškos plok- 
štelų muzikos. Girdime lietuviš
ko kultūrinio gyvenimo prane
šimus, pasaulines žinias ir kitų 
įdomių dalykėlių. Radijos prog
ramas būtų galima dar labiau 
paįvairinti ir praplėsti, bet sto
ka lėšų, to neleidžia padaryti, 
kaip sako p. Balys Brazdžio
nis. ,

Reikia pastebėti, kad tai yra 
vienintelė, priskaitant ir Sofiją- 
Barkus, lietuviška radijos valan-j 
dėlė, kur skelbiama visų organ!-’ 
zacijų įvairūs skelbimai ir pra-» 
tiesimai.

Kaip jau minėjau, salė buvo. 
prigužėjusi pilna ir perpildytai 
svečiais ‘"Lietuvos Aidų” radijo ’ 
klausytojais ir rėmėjais. Užkan
džiai buvo pagaminti gana sko
ningai, nors pasirinkimas nebu
vo gausus, rodos trys patiekalai. 
Buvo galima gauti skanios ka
vos su pyragaičiais. Taip pat vei
kė baras su lengvesniais ir sti
presniais gėrimais. Stipresniųjų 
gėrimų ant stalų mažai tesima-1

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU A3IERIK0JF 
yri seniausią (MžlmisIs fj> turtingiausia hetuvftj ar-

lietuviams ižtfkrjuj tarnaujanti jau per 92 metufc.

SLA -atŪekfi kultūrlniot ierbui. Seibs« tr kitierM. kurie cno» 
•' dsihaj atrtx. ■

S-A — fciokėlo daugiai kaip AŠTUONIS KILUONDS doleris 
ipcraudg savo nariams.

^-5 ~ plgiauriomJa kainomia uejei*o pelno, at-
rlima patarnauja tik savišalpos pazrindu 

t •"

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai ari? 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja epdrauda — Endcwmeni 1 -
Insurance, kari ypač naudinga jaunimui, tiekiančisaK 
inkštojo mokslo ir jų gyvenimo pradegi ------ •

— Tkikus apdraudžit pigia terminuota apdraudė: ui
• 11,600 apdrs u dot rūmą temoka tik $3.09 metama.

5LA—kuopu vyra Itetuviq kolonijose. Kreipkitės
i savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jum#» 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

— Irakas padaro daugiau ža
los Persijos įlankoje, negu ira 
niečiai prie Basros.

< Notary Public \ -į 
INCOME TAX SERVICE 1 * 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-74501 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr*‘ 

šymai ir kitokie blankai

— Sovietų valdžia nori su
naikinti pasienio nesusipratimus 
su dabartine Kinijos vyriau
sybe.REIKALAUJA ATSAKYTI 

Į KALTINIMUS
Tarptautinė Darbo Organiza

cija (ILO) rugsėjo 3 d. įteikė j-jo apie ruošiamą pasikėsinimą 
____________ __ j prieš popiežių, tvirtina turkų 

! suimtas partizanas.

tis turi teisę skųstis teismui su 
stabdyti rūkymą.

— Į.Maroko arabų valstybių | ------- -------
pasitarimą buvo atvažiavęs Sau
di Arabijos karalius Fahd. Jis ■ bombardavo1 Persij
pasiūlė arabams pripažinti Iz

Sovietų Sąjungos misijai Žene
voje reikalavimą atsakyti pVak. 
Voki e Jj r s Tarptautinės Žmo
gaus Teis/s Draugijos kaltini
mus, jeg KM) tūkstančių kalinių 
priverstinai dirba Sibiro dujo
tiekio į Vakarų Europą tiesimo 
darbus. Apie 90 įproc. tų kali
nių esą poJMinniai.

Taip pat ir iš Briuselio Tarp
tautinė Laisvųjų Profesinių Są
jungų Konfederacija paskelbė 
nusiskundimą, kad Rusija nesi
laiko 1956 metais pasirašyto
sios ILO 29-osios konvencijos, 
kuria draudžiami priverčiamie
ji daibaĮ. ;

— Praeitą savaitę Sov. Sąjun
ga nutraukė automatihes tele
fono linijas su Vak. Vokietija ir 
kitais Vakarų kraštais. Pasikal
bėjimai buvo galimi tik susijun
gus per telefonistus. Bonoje tai yados, kad nesveika dirbti pri
laikoma 1975 m. Helsinkio susi-* rūkytame kambaryje. Nerūkan- 
tarimų paežidimu.

— Marquette Parko Namų sa- į 
vininkų organizacijos narių su-J 
sirinkimas įvyks rugsėjo 17 d.,! 
penktadienį, 7:30 vai. vak., pa
rapijos salėje. Y’ra svarbių rei
kalų, visi privalo dalyvauti. 
Valdybos vardu kviečia

Stasys Patlaba I
»

— Pasinaudokite proga — pa- j 
piginti skridimai iš Chicagos į 
Tampą, Fla. (St. Petersburg), 
ŠI67 į abi puses. Galioja pavie
niams asmenims ar grupėms. 
Skambinti AMBER TRAVEL. — 
VIDAI JONUŠIENEI, ofiso tel. 
448-7120, namų tel. 430-1959.

HOMEOWNERS POLICY

3 Ij

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Į-. - j-
-i:

Naujlapoį Chicago, 8, ID. Thursday, September 16, 1982




