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KONGRESAS UŽDRAUDĖ GELEŽIN
KELIŲ INŽINIERIAMS STREIKUOTI

PREZIDENTUI PASIRAŠIUS ĮSTATYMĄ, GELEŽINKE- 
įĮ. LffiZIAI GRĮŽO Į DARBĄ IR PALEIDO TRAUKINIUS

, WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentui Rea^anui nak.j pasira
šius Įstatymą, liepiantį geležin
kelių inžinieriams baigti streiką 
ir tuojau pradėti judėjimą, 
ketvirtadienio rytą unijos vado
vybė; įsakė inžinieriams tuojau 
pradėti darbą-. ' į • ų -

Tuojau po 4-tos valandos ry
te inžinieriai pradėjo rinktis 
geležinkelių stotyse ir parneš Ii 
traukinius, kad galėtų atvežti į 
dirbtuves bsi ’Įstaigas dirban
čius žmones. Geležinkeliečiai 
pirmiausia patikrino susisieki
mo signalus, kad neįvyktų kokių 
nėsusiprątimų ir nelaimių. Vė- 
liaū jie tikrino garvežius, aprū
pino kuru ir kitomis reikalingo
mis priemonėmis. r :-

^Geležinkeliečiai p a streikavo 
keturias .'dienas. Kiekviena die
na: kraštui atnešė 50 milijonų- 
dolerių nuostoliu.^ - .

' -Buvo prižadėję * 
nestreikiioti . 5r-..

Geležinkelių bendrovės yra 
pasirašiusios sutartis su trauki
nių inžinieriais, kūriosę yra pa
ragrafas, draudžiąs inžinieriams 
streikuoti. Inžinieriai žinojo, 
kad gali būti baudžiami^ jeigu 
sustabdys-’ krašte- susisiekimą.

JEtreirid.entas geležinkelių: Jnži- 
nietiamš-priminė štiiirtyįe' pasi
rašytą įfaragrafą,i; drithlžiantį 
sireikudti. bet inžinieriai nekrei
pė Į' priminimą jokio dėmesio. 
Tada prezidentas, pasitaręs su 
abiejų partijų Kongreso vadais, 
nutarė prašyti Kongresą tuojau 
priimti Įstatymo projektą, bau- 
džiaVAĮ- Phiją ir -pačius 'gėležin- 
keliečius, jeigu jie laužys sutar
tyje pasirašytus pažadi^ ir su
kels visame krašte'streiką. Se
natas tuoj/ pasirašė paruoštą 
įstatymo projektą. Atstovų Rū
mai trečiadienio vakare priėmė 
įstatymą,--leidžiantį teismams 
uždėti pinigines baudas ne tik 
inžinierių unijai, bet ir paski
riems unijos pareigūnams. Pri
ėmus įstatymą, už valandos pre
zidentas jį jau pasirašė.

Inžinieriai nori daugiau 
pinigų

Geležinkelių inžinieriai tvir
tino ir tebetvirtina, kad iš senų 

. laikų jie gaudavo didesnį atly
ginimą už darbąv negu kiti ge
ležinkelių darbininkai; Dabar 
kitiems -geležinkelių tarnauto
jams algos buvo pakeltos, o in
žinieriams iki šio meto jos dar 
nepakeltos. Jie dar gauna dau
giau, negu kiti geležinkelių tar-* 
nautojai ar darbininkai, bet

jiems tas pakėlimas turėtų būti 
didesnis, negu kitų. Jie turės 
įrodyti, kodėl atlyginimas jiems 
turi gūti didesnis, negu kitiems. 1 
Iki šio m=to jie nepajėgė bend- ’ 
rovėms to įrodyti.

Kongreso priimtas įstatymas 
leidžia bausti tuos inžinierius, 
kurie laužo raštu duotus paža
dus. Jie pradėjo streiką pirma
dienį ir padarė bizniui žymiai di
desnius nuostolius, negu jie pa
lys manė. Jiems buvo primintas 
lėktuvų kontrolierių likimas, 
kai sulaužė pažadus ir siekė 
$50,000 algos.

BEIRUTAS, Libanas. — Italų 
ir prancūzų ginkluotos pajėgos 
galėtų išlipti Beirute penktadie
nį, bet jos palauks iki sekma
dienio. Šiųdviejų valstybių gin
kluotos pajėgos nori palaukti, 
k6T ^ Beiruto Bus' iškylavusios 
visos Izraelio karo jėgos.

Be to, Amerikos marinai dar 
nepasiekė Beiruto. Šį kartą į Li
baną .plauks žymiai didesnis 
Amerikos /marinų skaičius. Jis 
plauks iš graikų laivyno bazės, 
neriša Vįduržėamo jūros. Apskai
čiuojama, kad šį‘ kartą<į Libaną 
atvyįįs'daūgiku negu o,000 JAV 
marinų.< ĄmeHk.os marinai pa- 
dėr;iifeaniėcimĮąs įvesti tvarką, 
jeiįfti/.turijnors'grupė bandytų 

• kelti neramumus. "
Ambasadorius/Philip Habib 

trečiadienį praleido Paryžiuje, 
kur. išsikalbėjo su prancūzų vy
riausybe apie Libano pagalbą. 
Ketvirtadienį Habibas jau buvo 
Beirute, kur jis bendradarbiauja 
su Libano vyriausybe ir Izrae
lio kariuomenės vadais.

— Siaurės Korėjos studentai 
suruošė tris protesto demonstra
cijas, bet visos policijos buvo 
išvaikytos.

A- Buvusio Kenijos viceprezi
dento sūnus A. Oginga Odinga 
dalyvavo perversme dabartinei 
vyriausybei nuversti.

KALENDORCLIS
Rugsėjo 24: Marija, Gerardas, 

Velione, Meldeika, Rankinė, Jo- 
gaudas, Vėsula.

Saulė teka 8:39, leidžiasi 6:4G
Oru dibešuotis, lilMKiM,

• ' I i / 'f * f £

Walter Mondale gavo plie
no darbininkų pritarimą, 
kai pasakė, kad Amerikos 
plieno gamintojai nori var
žybų su subsidijuojamomis 

prekėmis.

CAMBODIA r
BRLIPpmES

PLIENO DARBININKAI41IPRIA1 
PLOJO ATSTOVUI MONDALE

.BUVĘS VICEPREZIDENTAS LENGVIAU ĮTIKINO 
DARBININKUS, NEGU SEN. E. KENNEDY

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Amerikos plieno darbininkų 
unijos metinė konvencija jau 
tris dienas svarsto savo reika
lus, bet gali dar užtrukti iki sa
vaitės pabaigos.

Senatorius Edward Kennedy 
antradienį pasakė kalbą pheno 
darbininkams, o buvęs vicepre
zidentas Walter Mondale tre
čiadienio popietę pasveikino 
plieno darbininkų atstovus ir 
susilaukė labai stiprių plojimų. 
Jo kalba kelis kartus buvo per
traukta plojimais.

— Kaltos plieno bendrovės, 
kad jos per 25 metus nesistengė 
pagaminti gero ir pigaus plieno, 
— darbininkams pareiškė Mon
dale. — Amerikos pramoninin
kai žinojo, kad užsienio valdžios 
duodavo subsidijas plieno ga
mintojams, kad galėtų įsibrauti 
į Amerikos rinką, o dabar nepa
jėgia atsispirti.

Nėra varžybų su valdžios 
gaminiais

Buvęs viceprezidentas išaiški
no, kad negali būti jokių var
žybų su valdžios" gaminiais, 
kaip yra Sovietų Sąjungoje, ir 
negali būti jokios kompeticijos 
su prekėmis, kurių gamybai 
prisideda užsienio valdžios. 
Amerikos pramonininkai norė
jo konkurencijos su užsieniečių 
sub sidijuojamomis prekėmis. 
Nieko iš to neišėjo. Amerikos 
rinkoj įsigalėjo Japonijos, Va
karų Europos ir kitų valstybių 
gaminiai. Amerikos vyriausybė 
turėjo imtis priemonių prieš už- 
ueTiio valstybių subsidijuojamą 
plieną ir kitas prekes, pareiškė 
Mondale.

šios mintys buvo naujos ir 
negirdėtos darbininkams. Jie 
kelis kartus labai šiltai plojo. 
Visiems buvo aišku, kad plieno 
darbininkai stos už Mondale pa
rinkimą prezidento pareigoms, 
jeigu Demokratų partiji jj pa-

rinks ateinančiais metais.
Apie Kennedy negali buri 

kios kalbos;

NEVERS ATOMO 
ATMATŲ Į JŪRĄ

HAGA. — i 
sybė, klausyd;

jo-

kovas prieš Izraelio karo jėgas 
ir prieš falangistus. .He iš
sprogdino Libano falangistų 
centrą, nužudė 25 falangės at
sakingus pareigūnus. Po šių žu- 

paleMiniečiat pradėjo 
palestiniečių stovyk- 

kad pasitraukimas busi lose. Atsakingas Libano ginkluo-

TURĖTAS POZICIJAS PERLEIDŽIA 
LIBANO KARO JĖGOMS

ŠARONAS BUS INFORMUOTAS APIE RUOŠIAMĄ STOVYKLŲ 
“VALGIĄ”, BET JIS NESIRENGIA ATSISTATYDINTI .

TEL AVIVAS. — Izraelio ka- 
‘ ro jėgos ketvirtadienio rytą 
• pradėjo trauktis iš vakarų Bei- 
į ruto. Apleidžiamas vietas Izrae- 
! lio kariai tvarkingai perduoda 
į Libano kariuomenės daliniams. ’ dynių 
i Izraelio kariška vadovybė pra- 
; neša, 
J laipsniškas, tvarkingas. Izraelio 
! kariška vadovvbė mano, kad I *
į iki sekmadienio Izraelio kariai 
jau bus perdavę turimas pezi- 

Į cijas Libano kariuomenės vado
vybei:

Šitas oficialus pran:Šimas ne- 
i sako, ar Izraelio ginkluotos pa- 
j jėgos pasitrauks liktai Iš vaka- 
j rų Beiruto, ar jos pasitrauks iš 
Į viso Beiruto. Izraelio parlamen- 
! te eina debatai apie Sabros ir 
I čatilos 
menės 
čiams, 
senius,

žudynes. Izraelio kariuo- 
vadai pareiškė libanię- 
kad reikia respektuoti 

, moteris ir vaikus. Izrae
lis nekariauja prieš pale$6tife- 
čius. Ižrąelis veda kovą prieš tą 
paiestinięčių grupę, kuri naudo
ja įsiveržimą į Libaną ir buvo 
uzurpavusį Libano valdžią.

Gen. šatenas prisipažįsta, kad 
rijoje, bet jau šiandien jie įsiti- izraelro;kąro vadovybė yra kai-

Laisviesiems demokra-
^-TAMS-WNm GINTIS

BONA, V. Vokietija. — Lais
vieji demokratai tikėjosi padi-

i dinti atstovų skaičių Hesse vals- 
r - “ - - •

kino, kad padarė didelę klaidą. įvykusių žudynių. Ji no
Jie niekad nemanė, kad abi di- ^urėj0 įleisti falangistų į tas Li- 
džiosios partijos pradės tarkuoti įano stovyklas. Bei gynyl>os 

ministeris.baronas pareiškė, kad 
nė vienas Izraelio karys nesute
pė savo rankų nė vienoje sto
vykloje. <

Izraelio kariška vadovybė ži
nojo, kad plovyklose bus valy-

l dabartinius mažos partijos va- 
j dus. Jiems į galvą neatėjo min

tis, kad prieš juos išeis sodal-

tų pajėgų pareigūnas visą laiką 
palaikė ryšius su Izraelio kariš
ka vadovybe ir pakartotinai in
formavo falangistus apie Izrae
lio karo jėgų pažiūras ir įsitiki
nimus apie kovą prieš aršiau
sius palestiniečių vadus, bet ne 
prieš visą palestiniečių tautą. 
Izraelio kariams uždrausta pa
kelti ginklą prieš vaikus, mote
ris ir senius.

Izraelio opozicijos vadas ši- 
mon Peres labai aštriai kritika
vo patį gen. Ariel šaroną. Peres 
reikalavo, kad šaronas būtų ap
klausinėtas apie įvykius Libane. 
Jis iš anksto žinojo, kad falan- 
gislai rengiasi pravesti valymą 
stovyklos, bet jis vis. dėlto įlei
do falangistus į minėtas sto
vyklas.

Simono Peres kalba tiek pa
veikė parlamento narius, kad 
energijos ministeris ler.ik.-s Ber
man pasitraukė iš kabineto. 
Menachem Milson, užimtų Jor
danijos-žirnių civilinis administ
ratorius, taip pat pasitraukė“.

Olandijos vyriau- demokratai.
ima krašto gyven- Kanlleris Schmidt žino, kad' 

tojų daugumo; norą, nutarė ne-Į laisvieji demokratai, pabėgdami
versti atomo ; tmatų į jūrą. Vie- pas krikščionis demokratus, su- 
šosios sveikai >s ir aplinkos mi- griovė jo vadovaujamą koaBci- 
nisterls Wijtz 
kad spalio mc 
į jūrą paskui 
važmą. Pats 
tikinęs, kad j orą yra saugiau
sioji vieta atono atmatoms, bet 
dabar jis turis ieškoti saugios 
vietos pačioje ’

Olandai tur 
minti stotis, v; 
atomo energi 
gaminama elektra yra daug pi
gesnė. Skaldomas atomas pade-1 
da gaminti elektrą, bei v’s dėlto 
lieka didoka 
atmatų krūva, 
ga. Ją reikia judėti į specialiai 
pagamintus in lūs ir išversti į 
gilią jūros vietj arba gilią duo
bę žemėje. Olalndai tokios duo
bės ieško.

ede Back pareiškė, j ją. Kancleris šaukia susirinki- 
nesį olandai išveš 
nę atomo almatų 
ninisteris yra įsi-

Olandijoje.

dvi elektrai ga- 
aromas skaldomo 
a. šitokiu būdu

uskaldyto atomo 
turi yra pavojin-

— Ketvirtad;erų aukso uncija 
kainavo $423.

IRĄKAS B- 
BARDUOTI

/ TEHERANAS. Iranas.— Tre
čiadienį suėjo lygiai du metai 
nuo Irano ir Irako karo pra
džios. Irako \yriausyl>ė pasiun
tė lėktuvą, kad pasiektų Tehe
raną ir išmestų kelias bombas 
miesto aikštėje suruoštoje de
monstracijoje.

Bet Irano lėktuvai pradėjo 
kilti ip pastojo kelią irakiečiams. 
Lakūnas grįžo į Iraką.

INDĖ BOM- 
iTEHERANĄ

— Rasti stori vario, cinko ir 
sidabro sluoksniai jūros dugne,

mus kiekviename didesniame 
Hesse miestelyje ir įrodo, kad 
dabartiniai laisvųjų demokratų 
partijos vadai pasisakė prieš 
socialinę apdraudą, nepajėgda
mi nieko geresnio vyresnio am
žiaus žmonėms pasiūlyti Hesse 
valstijoje laisvieji demokratai 
gali pralaimėti. Teisybę ats’.ovas 
Strauss sakė, kad jų koalicija 
gali būti bevertė, nes jie pasi
sakė prieš darbininkams būtiną 
socialinę apdraudą.

dovavosi oficialiais pranešimais, 
kad visi palestiniečiai yra išvež
ti iš Beiruto. Pats palestiniečių 
vadas pareiškė, kad jis bus pas
kutinis iškeliauti iš Beiruto. Tuo 
tarpu dalis palestiniečių, ture* 
jusi , Sovietų ginklus, įsimaišė 
vakarų Beiruto ir stengėsi tęsti

Varšuvos kariškoji vyriau
sybė ruošia planus Solidarumo 
judėjimui visai nuslopinti. Ka
riuomenės vadai yra įsitikinę, 
kad Solidarumo idėjos dabarti
niu metu pakenks Lenkijai.

— Palestiniečiai turės atiduo
ti ginklus ir karo medžiagą 
prancūzams, italams ir ameri
kiečiams, o šie atiduos libanie
čiams.

RUSIJOJ YRA KETURI 
MILIJONAI VERGŲ

WASHINGTON, D C. — Da
bartiniu metu Sovietų Sąjungoj 
yra keturi milijonai vergų, ku
rie privalo dirbti pačius sun
kiausius darbus sunkiausiose 
darbo sąlygose. Valstybės de
partamentas yra įsitikinęs, kad 
Sovietų valdžia naudoja vergų 
darbą plieno vamzdžiams ga
minti ir tiesti per Sibiro laukus, 
kalnus ir miškus. j

Sovietų valdžia paneigė ži
nias, kad rusai naudoja vergų 
darbą dujotiekiui tiesti. Iš viso, 
rusai tvirtino, Sovietų Sąjungoj 
vergų nėra.

Krašto apsaugos sekretorius 
Caspar Weinberger pažymėjo, 
kad Sovietų valdžia turėtų leis
ti tarptautinei komisijai ištirti, 
ar Rusijoje yra vergų, prievarta 
dirbančių sunkius darbus.

1,800 mylių atstumoje nuo
Miami. r ' ' c
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t. L.B. MARQUETTE PARKO 
APYLINK6S VEIKLA

rūpintis priešas. Dažnai

gai atšventė t 
>ėjo mAn. 5 4 
m i ją. Paskali 
rauska*.

Paiko 
j įšventė

vadovybei ir nežinomam me-
( (J. T. nuotrauka)

Tautinis sąmoningumas, soli
darumas ir tautinis ryžtas yra 
lietuvių tautos ir valstybės eg
zistencijos laidas!

Rastus siusti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, III.

> R. MJ-tiės Vidurio Vakarų 
apygarda rengia gegužinę rug
sėjo 26 d. Vyčių salėje, prie 
17-tos ir Artesian gatvės kampo. 
Bus muzika; šokiai, veiks bufe
tai; bus pateikiamas kaistas pie
tų maistas, dalinamos dovanos, 
[ėjimas — nemokamas. Visuo
menė kviečiama dalyvauti ir 
risi laukiami.

ietuviu B-nes Kultūros taryba 
skelbia nove-ės konkursą

ė Maironio minėjimas įvyks 
jakeis'.ą datą — lapkričio mėn. 
-8 d. Liet. Tautiniuose namuose.

Minėjimo datos pakeitimo 
vriežastis rimta. ALTo vadovy- 
ei paprašius neskaidyti publi- 
os ,Maironio minčjiino renginį 
ėko nirkHt; į lapkričio men. 
8 d; Mat, ALTo vadovybė buvo 
žp'anavjsi tą pačią dieną 
angti politines svarstybas, bet, 

<a’p špaudtje skelbiama, ir AL-

paskaitą apie velionį skaitys 
p. A. Tamulynas.

Prašome visus gausiai daly
vauti. I. P.

3 J. Žemaitis, pręduktingas 
spaudos darbuotojas, finansiniai 
remia kultūrine veiklą. Jis pa- 
oukojo $50 R. Liet. Bendruome
nės skelbiamo Jaunimo rašinio 
konkurso-" trečiajai, premijai.. 
Tai tik daugiau tokiu idealistų 
ir. išeivijos kultūrinė t veikla 
klestės, džiugins lietuvio širdį 
ir patenkins jo kultūrinius po
reikius.

liavas ir sugiedojome Tautos 
himną. Po to, vėliavas palydint 
tautiniais rūbais pasipuošusioms 
ponioms, visi dalyvavome iškil
mingose Mišiose.

Tą pat dieną, parapijoj buvo 
švenčiama šiiuvos atlaidai. Apy
linkės nariai dalyvavo eisenoje, 
ponios apsirėdusios tautiniais 
drabužiais.

Spalio 17 dieūą, Liet. Tauti
niuose namuose neigiama akade
mija, buvusiam aplirikės pirm. 
LA. Joriui Vaičiūnui pagerbti. 
Meninę dalį atliks dr. Briedis,

Rašinio konkursas yra skiriamas lietuviukui. 14-1S 
metu amžiaus vaikui-jaunuoliui. Tema — MAIRONIO 
KŪRYBA. Rašinio apimtis: ne mažiau trijų puslapių, 
mašinėle rašytų, ar ranka aiškiai parašytų.

Skiriamos' trys premijos: pirma — $200, antra — 
$100, trečia — $50.

Premijinio rašinio atrankos kimisiją sudaro: kalbi 
įlinkas A. Tamulynas, du žurnalistai — Z. Juškevičienė 
ir J. žemaitis.

Rašinio Įteikimo vėliausia data: 1983 m. sausio mėn. 
15 d. (Pašto antspaudo data).

Pastaba: premijinis rašinys privalo būti pasirašytas 
slapyvardžiu. Atskirame, užklijuotame voke pateikiama 
pilna, aiškiai parašyta pavardė, vardas, adresas ir tele
fonas.

Rašinius siųsti šiuo adresu: A. Tamulynas, 6207 So. 
Whiple St.. Chicago, IL 60629.

R. LB-nės Kultūros fan ba

e Kan. V. Zakarauskas, dr. 
Maciūno gydomas ir'geraširdžių 
idėjos draugų globojamas, pa
stoviai lankomas, sveiksta. Jis 
šiuo metu yra ponios A. Katelie- 
nės rūpestingoje priežiūroje.

į R. Liet. Bendruomenė ne 
Ik dirba, bri ir stambias sumas 

aukoja. Praeitą mėnesį įteikė 
tuksiančio dolerių stipendiją 
.dudeni ei R. Trrčyteų Naujienų 
licnraščhii paskyrė $500, L. K, 
Premijinės novelės konkursui 
— $500, Jaunimo rašinio kon
kursui — $200.

Ištrauka iš Igno Petrausko paskaitos, skaitytos 
1982.IX.5 d. Cicero R. LB-nės valdybos reng

tame Tautos Šventės minėjime
šiandien, kada Lietuva oku

puota, kada enkavedistai už ma
žiausią pasipriešinimą žmones 
□audžia 10-15 mėtų Sibiro trem- 
:in, tai mes, išeivijos lietuviai, 
.urėtunje būtinu* esame kovos 
padėtyje su okupantu. Taip, mes 
eidami kartu su Lietuvos laisvi
nimo veiksniais, irgi esame ka
riai. Nors mes nesilyginshnė 
su Nepriklausomybės kovų ka
riais, kurie aukojo savo bran
giausią turtą — savo gyvybę. 
3 pavergta tauta iš hiūšų tik te- 
eikalauja vienybės ir nuošir

daus mūsų laisvinimo veiksnių 
rėmimo. Kaip skaudu', kada ma 
tai, kad ir to ines nebegalime 
atlikti.

savo pečių nešti didelę atsako
mybę. ir turiu abejonių ar bū 
Ju pajėgi tęsti ką esu mūsų lie- 
tuviškame gyvenime pradėjusi. 
Suprantu, kad ne toks buvo Jū 
su geraširdiškumo tikslas, bet 
savaime prisimena, kad. pakelis 
ant pjedestalo, nteuriu teisės pa
sipūsti, bet turiu ugdyti lietu 
’ iškurną ir toliau.

Iš visos širdies dėkoju Reor
ganizuotai Lietuvių Bendruome
nei ir ypatingai nežinomam me
cenatui — jos nariui — už su
lenktą progą be finansinių rū
pesčių tęsti mokslus.

tikiuosi, kad Hugo vyskupe 
mintimi, ateityje turėsiu gali

Tui prisiėjo savo renginio datą 
pakeisti.

Maironio minėjimo progra
ma, akademija yra pilnai -suor
ganizuota ir parengta. Dr. JBr. 
Mouišiėnė yra pakviesta ir skai
tys, j&skaitą, lema — Majrpms, 
Solistė Pankienė yra pakviesta 
adikli vokalinę programą; jai 
ikempanuos muziką^M.vKfbte
ka ilisy MokjMs^ir studentes 
deklanjuž^ ‘Maironio kūrybą. 
AkĮjfemijos programą jgrates 
D. Dumbrienė.
B-u.ės KultuVe^Ta^^iv^

Žmogui būL tuom, kas jis 
yra, turbūt sunkiausias jo uždą 
vinys. Džiaugiuosi, kad kelro
džiu turiu tėviftir visus Jus, čui 
susirinkusius. Jūsų pasitikėji
mas manimi teikia man daug 
entuziazmo.

Kas beria lietuvišką veiklą, 
jaučiu, kad priimdama šią sti
pendiją, taip pat priminiu ant

kaip šiendieną, ėmusi.. .
Dar kartą visiems — AČIŪ

vęs autobusą iš Chicago* j pik- 
frifcą Nuvyko ketia^deškut as
menų. Vyko Cfecix) ir Brighton 
Pai-fco apylinkių įmonės. Oras 
jissHaikė puikus, fad keliauti Ir 
pikuikairti Imvo vienas mateua- 
mas, ypsč rudenėjančios gamtos 
aplinkoje , v

PAVERGTA TAUTA KOVOJA Už TAUTINI 
IŠLIKIMĄ, UŽ LIETUVOS LAISVĘ.

Klausimas: Ką padariau ir darau, kad tauta, iš ain- 
žių ūkanų ateinanti, būtų gyva, laisva ir kultūringa, ir 
garbingai į ateitį žengtų?

Klausimas: Ar mano namuose skamba lietuviškas 
žodis, lietuviškos dainos garsai? Ar prenumeruoju, skai
tau lietuvišką spauda, laikraščius, žurnalus, knygas? Ar 
mano ir mano kaimyno vaikai lanko Lituanistinę mokyk
la*? Kokias pastangas padėjau, kad vaikai lankytų Litua
nistine mokyklą?

Kuo ir kaip prisidedu prie Lietuvos laisvinimo akci
jos: žodžiu, raštu, darbui auka?

Atsakymas į šiuos klausimus ir bus asmens tautinio 
sąmoningumo ir tautinės ištikimybės aiškus rodiklis.

APYLINKIŲ VEIKLA
^pgrltnkė iškibnin- 

Diena rugd
Pravedė akadė- 

r skaitė

(Premija — penki šimtai dolerių)
Tema laisva, svarbu tik iškėlei, pagerbti talpinos mo

ralines vertybes. Rašinio apimtis — ne mažiau šešiolika 
jjuslapių, mašinėle rašytų.

Novelės atrankos komisiją sudaro: dr. V. Dargis, L. 
Hoffmanienė. E. Jasiūnas, A. Kučys, A. Tamulvnas.

Premijinio rasinio-novelės pasiuntimo vėliausia da
ta: 1993 m. balandžio mėn. 1 d. (Pašto antspaudo data).

Rašinius siųsti šiuo adresu: A. Tamulynas, 6207 So. 
Whiple St., Chicago, IL 60629.

Pastaba: novelės rašinys privalo būti pasirašytas 
slapyvardžiu. Atskirame, užlipintame voke pateikiama 
pilna pavardė, telefonas "ir 'pilnas adresas. Premijuota 
novelę pasilaiko savo nuosavybei konkurso skelbėjai — 
R. LB-nės Kultūros taryba. Visi kiti gauti konkursiniai 
rašiniai bus nedelsiant grąžinti autoriams.

R. LB-nės Kultūros taryba

Kaip kariai, mes nenaudoki
me šautuvų ar bombų. Mūsų 
ginklas yra gyvas žodis, spauda: 
memor andumais ir parėižkimais 
iškelti okupanto prieini ūdą ir jo 
tikslus, mums palankių laisvų 
kraštų vynausyčiems. Aš skai 
tau nusikaltimu, kada asmenys 
rieSai spaudoje pasisako |irieš 
laisvinimo veiksnius, tikslu juo*, 
suniokinli, ap&neiStr, kad kdi, 
j ims pasiskaitę, neberealų, ne- 
heaižkolų laisvinimo rcrkalams.

Karys, tupintis tauitrvą, vadi
namas išdaviku, jei save ftfutir 
va atsuko į kovos dt*au|H Tedėl, 
mano manymu. Ir karys, hors 
n e tu riii Ii s šatHtrvo, bet turįs 
dar pavojingv&j ginklų — spau
dą — ir ją panaudojus savo ko 
vos draugu hneižimiri, niekinu 
tnui, taip pat turėtų bufi vadi- 
narftas ^daviku. ' *

Toki nusikalstama darba ma

susi- I 
maišau ir pati nebežinau, kas j 
yra teisus ir turiu pavyzdžiu i 
sekti. Takiais atvejais grįžtu I 
prie tėvų. Jie man primena, Į 
kad esu pirmoje vietoje krikš
čionė ir lietuvatė. .

Rugpificio 16 <heną pilnas 
nidiškių atftubuses aplankėme 
Eats Chicdgos apylinkės pared- 
gma

Studentes Ramunes Tričytes žodis, 
Jaunimo stipendiją priimant

Kai skaičiau Victor Hugo 
“Vargdieniai”, man giliai įstrigo 
atmintm vyskupo pasakyti žo
džiai: Visuomet yra geriau 
duoti, negu imti”, po to, kai jis 
atidavė Žanui Valžanui jo pa
vogtas sidabrines žvakides.

Šia proga man ypaUjagai pri
simena šis epizodas, kai turiu 
imti, o davusi lietuviškai egzis 
tencijai taip mažai dar e7u. O 
ką planuoju atek-ai, visa d?r te- 
<ra tirštame ateities rūke.

Aorai, jei ir oi N . Im* pajė
gumas ir aplinkybės kartais 
:uos suklosto vis.ii priešinga 
kryptimi... Vis norisi ką nors 
oarašvti ar sukurti, b t vis susi
duriu su kasdieniniais uždavi
niais — darbu ir mokykla Kar
lais labai pnvarg-’u • nus’vilih. 
Viena mintis mane nri^uomet pa
kelia — kad per vi j s s-mku- 
nūs m ine priekin i tikslas, 
ial ne vis?i tcdiu’as jR .. bet 
uiriu bpig’i mokslus. k~d galė
jau būti pariruoštui g’idi savo 
uisi^latymus. Trik 1 pasi< inkam 
studijuoti žuralistiką,. kad turė
čiau gerą įrankį — pliml ;rą — 
šreikšli snvo nuomonei.

ž'tmrha, mano jauname am- 
auje, tos nuomonės ir jsilikini- 
uai labai nepatvarus dalykas, 
sėjos j tmiver »c inj pasaulį,

pažiūru 
kairėn, 

tvirtina.; 
os nuo-j 

neturi'

karių yra paskelbęs straipsnių, 
kurie beveik: žodis žodin atitin
ka* okupanto paskelbtus straips
nius, skirtus niekinti - griauti 
veiksnius.

Koreispondėntas

• Marquette 
Tautos Dieną

| mėn. 12 dieną. 10 ’val 
kėlė tautinę ir Amerikos Vėlia 
vas. Dalyviai rikiuotėje *užy 
giavo į bažnyčią, kur buvo, šven 
tės ženklu, allrikylos pamaides 
pasakytas pam Julės ’

• RockforHo apylinkė su
rengė rudeninį pikniką A.m. rug

[ sėjo men. 1S d eną. J. Bagdžius, 
į Marquette Panko apylinkės vice- 
' pirmininkas, buvo suorganiza-

R. Tričytė, žurnalistikos mokslo studentė. Loyolos universitete, 1982.IX.4 d. Lietuvių 
Tautiniuose namuose dėkojo R. Lietuvių Bendruomenės 
cenatui už gautą > stipendiją — $1,000.
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Marąuettfe Parko Lietuvių Namų 

Savininkų susirinkimasr

1132 m. rugsėjo 17 d. 7:30 vai. 
vak. Marquette Parko parapijos 
salėje įvyko pualostcginis susi
rinkimas.

Vicepirmininkas p. J. Stonkus 
pradėjo susirinkimą ir sveikino 
dalyvius, kurie,' nežiūrint šalto 
ii- lietingo orę’, susirinko ap-, 
£vars‘y.ti aktualiUiiųimų savinin
ku reikalu. Perskaitė dieno- 
tvarkę. Priimta be palakų..

Skretorė D. Mockellūjiail^ 
perskaitė detalizuotų protokolą 
Priimtas.

Pirmininkas pranešė, kad 
r'cstogų metu miiė šie nariai: 
A. Cukuras ir A. šakalys. Prašr 
i žinutės atsistojimu* pagerbti 
mirusius. s

S Priimta nauja narė — E. šj 
kis. Plojome. , "*

Pirmininkąs prašė vaLdybo> 
narį J. B’agdžių pranešti apk 
spalio 2 d. pikniko pasirengime 
eigą ir, svarbiausia, bilietų pla 
tinimo reikalą. Trumpai pain 
formavo ir pasiskundė, kad dar 
neišplatinti bilietai. Turėtų būti 
bent 250 dalyvių.

r Advokatas Ch. Kai, vienas iš 
atkakliausiu kovotojų už mūsų 
kolonijos išlaikymą, nusiskun
dė, kad pagal kun. Jackson pa
reiškimą, Chicagos burmistras,' 
policijos vadas, ir kiti pareigū
nai turi būti tik negrai. Pami- 
nėįov kad 15-ąjį distrjktą .nori

besiartinančiuose rinkimuose ir 
atlikime pilietines pareigas. Se
natorius F.r. Savickas jam pasi- 
skumdęs, kad mokslus baigusieji 
lietuviai nejsijungia į politiką 
Advokatai plojome;; '

’ Pirmininkas paminėjo ir pra 
sė patvirtinti rugpiūpio 28 d. fes
tivalio metu .įteiktą burmistrei 
J. Byrr’.e dovaną (giptaro su 
aukso 1 vnciūgėliu), kuri kaina 
vp $117. .Bųrnristrė buvo dėkin
ga. SUshtaikimasž tvirtino, b ;

J. Skeirvys paminėjo^ kad ke
ista karžū, subuvimuose puvo 
susitikęs ;vu burmistre J. Byrne 
iri ją sveikinęs Marquette Parko 
N"amų Sav.ininkų draugijos var
du. Ji geimai atsiliepė apie; lie
tuvius.

; J. Bacevičius paminėjo, kad 
po didelių pastangų J. Byme 
nušaliną, CltfA pirmininką Cli. 
Swibel. Jo vieton pastirti bal
tieji. Taipogi prisiminė festivalį 
miesto centre, kur vieną sekma
dienį .100 - autobusų 'suvežė psn-. 
sininkuš. Negrai boikotavo. Ten 
dalyvavo dešimtys tūkstančių 
baltųjų; fTryš;autobusai pensi
ninkų-■ vykome iš Marquette 
Parko ir Brighton Parko.) Tas 
parodo J. Byrmės populiarumą.

’Pirmininkas iinformavo daly- '

vius, kad pirm. Z. Mikužis, Fr. 
Savickas, Fr. Brady su kitais 
pareigūnais šiandien vakare da-1 
lyvauja pasitarime kahp apsau- 
goti Marquette Parką nuo juo
dųjų antplūdžio.

St. Patlaba paminėjo, kad a d-! 
vokatas Ch. Kai lokaliniame i 
laikraštyje parašė lakti gerai : 
parengtą straipsnį mūsų koloni
jos užlaikymo reikalu. Plojome ■'

Valdyba kvies j pobūvį Fr. • 
Savicką, Fr. Brady ir kitus pa- Į 
reigūnus. Vertėtų jiems įteikti ■ 
sveikinimą su parašais.

Liet. Prekybos Rūmų dirėk-‘ 
.torius, p. Klemka prašo, kad Na
mų Savininkų draugija nupirk- • 
tų ben vienam stalui 10 bilietų 
)o 25 dol. Kilus nuomonių skir
tumui, nubalsuota iš kasos nu
pirkti ir 16 valdybos narių duo
ti burtų keliu. Bus prisiminta ’ 
Dariaus ir Girėno 50 metų mir
ties sukaktis.

Iškilusiais klausimais kalbėjo J 
J. Gelažius, J. Bagdžius, P. Mar-j 
tunaitis ir kiti nariai.

Prieš pabaigą atvyko klebo
nas A. Zakarauskas. Jis teira-; 
vosi, kiek narių. P. Martinaitis 
pranešė — 460. Klebonas siūlėj 
padidinti narių skaičių,, nes rin- j 
kiminėj akcijoj lemiantį vaid-Į 
nienį vaidina narių gausumas. 
“Tad iš savo patyrimo žinau, 
kad nariai turi sustiprinti nau
jų^ narių verbavimo akciją”. 
Plojome.

Artėja rinkiniai. Pensininkai A 
cįsigyja pilietybę, nes egzami- j 

nai nereikalingi. Norėdami iš
silaikyti savo nuosavybes, mili- 
•oninės vertės bažnyčią, ligoni
ne, mokyklas, bankus ir kitas 
mones, sustiprinkime akciją 
prieš negrų ketiriimąsi koloni
zuoti . mūsų “lietuvių sostinę”. 
Budėkiihe...

Prisiminkime 300 juodžių vai-

Miškininką Joną Naviką prisiminus
lis Jonas, bebaigiąs savo am- 

* žiaus 75 metus.
Jonas Navikas įgimė 1907 me

tais rugsėjo 14 d. Krekenavos 
miestely (Panevėžio apskr.j. 
Baigęs vietos pradinę ir viduri
nę mokyklą, įstojo j Dotnuvos 
žemės Ūkio Technikumą miš
kininkystės skyrių, kurį baigė 
1927 metais miškininko laips
niu. Stažui atlikti tuoj buvo pa
skirtas '-girininku be . girininki
jos Kazlų Rūdos miškų urėdi
jom čia, esant mano žinioje, 
jauną Joną Nayiką . man t,eko 
pažinti ir įvertinti, kaip sąži- 

įgamtą bei 
;į, fiĮįriįt'išMiškininkas 

(1907-IX-14 —

'■vsjungę.^gbu ir uolų
'■'savo pareigas myHn

pašaukimo < miškinio

Šių 1982 metų ^birželio, mėn. 
pabaigoje velionio sesuo. Antani
na Paškauskienė pranešė,- kad iš

r______________________________

nyboje, net iki miškų urėdojpa-' 
reigų. ‘ v
■ Atlikęs iarinę’,prievolę, Jfrnas 
Navikas trumpą? laiką ėjo Kra
kės^, girininko, o nuo 1931 iki

, kų sukeliamą /triukšmą einant Lenkijos (BarczeWo prie Aln-
i mokyklą mūsų rajone. Visilštyno) atėjusi aiūdha 'žiįia: 
nųstebomt kai. per keletą metui staigiai, širdies priepuolio.'4
iš Halsted gatvės pasiekė West-j tas, pasimirė jos yienintel^bpa<A Į>P7.jhfetų Ukmergės miškų urė-
ern Avė. ir kėsinasi pasiekti net 
iki California Ave.

Susirinkime dalyvavo 97 na
riai. Susirinkimas buvo našus. 
Dalyvaukime ;hankete!

-. . :' > ' ' K. Bankus

HEART
FW

z_, SIUNTINIAI Į LIETUVA k
r' KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ •

1508 West 69th SL, Chicago, HL 60629. ♦ TeL 925-2781
Dideli* pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

Jttl I . ’**• ’

t MARIJA N0REIKIEN1

( B1U1X llBiJLfVl Į ULTjIUV^

i Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQiUWrYB GIFT PARCELS SERVICE 

!W1 W. 69th SL, Chicago, ML 60629 '* teL ?25-27»l

do pavaduotojo pareigas. 1938 
metais jis tarnyboje buvo Miškų' 
Departamento paaukštintas ir

kolegomis miškininkais. S šutė 
darė daug pastangų, kad perkelti 
visą šeimą į JAV-es, bet jai tas 
nepavyko.

Pensijoje velionis visą Liką 
buvo pilnas energijos ir gražių 
planų ateičiai. Jautėsi, anot jo 
žmonos Adelės, gerai, mylėjo 
gam ą. Netoli namų turėjo ne
didelį (3a) darželį, kur buvo 
į vertęs įvairių vaiskrūmių, dar
žovių ir puikių gėlių. Mėgo susi
rašinėti ir pasidalinti mintimis 
.u savo draugais, kolegomis.

Let
I (birž. 24 d.) v>sai gerai besi- 

j ausdamas, vakarop po audros, 
upl.'.nkęs savo darželį, su prisi 
trintom braškėm begrįžtant, ne
toli namų sukrito staigiai ant 
šaligatvio, ir jau nesikėlė. Bai 
gėsi gyvenimo vargai bei rūpes
čiai. .. Artimose kapinėse iškilo 
naujai supiltas žemės kauburys 
(kapas), padengtas gėlėmis ir 
laistomas artimųjų ašaromis... 
Maloniai jį priglaudė sava, sena 
lietuvių (aisčių) galindų žemė.

Liko liūdesy miela žmona 
Adelė, duktė Regina su šeima 
(Lenkijoj), sūnus Vitalis (Aust
ralijoje), sesuo Antanina Paš-

štai, savo vardadienį

sausinti visi slėneliai ir net ma
žos pelkutės! Ir vis tai, kad 
žmogus turėtų duonos gabaliu
ką! O jeigu tekiu lempu viskas 
eis toliau, koks likimas laukia 
išmintingąjį žmogų? Bet tai vis
kas priklauso jaunimui ir būsi
moms kartoms! Mums jau už
tenka likučių to, ką sukūrėme... 
Niekas neguli susikalbėti ir blai
viai pagalvoti — kur žengiama 
ir ko siekiama. Ginklai ir jėga, 
turi viską, išspręsti. O kas -to
liau? Dienoj slenka ir ko dien 
mažiau vilties ką nors geresnio 
sulaukti..

Velionis Jonas, kaip jautrus 
gamtos mylėtojas, giliai atjaus-’ 
damas, prisimena nelaimes, iš-; 
likusias miškus, kuriuose jam 
teko taip ilgai darbuotis. Jis 
rašo:

paskirtas Plungės miškų urėdu, i kauskienė (JAV-se) ir trys se
1944 m. vasarą, besitraukiant su 
šeima j Vakarus, karo audra jį 
užklupo Lenkijoje, kur jis 1945t 
1947 m. dirbo vietos miškuose. 
Pramokęs lenkų kalbą, 1948 m; 
persikėlė į Barczcvvą (bu v. Ryt
prūsiuose), kur ėjo sparamedžių 
anglių kasykloms paruošos refe- 
ranto pareigas, nuo 1962 metų 
buvo pakeltas į tos darbo srities 
direktorius. Jo darbo rajonas 
apėmė tris — Alnštyno, Balt
stogės ir Suvalkų — apskritis.

serys: Bronė, Emilė ir Morta

Jonas Navikas ilgėjosi savo 
tėvų žemės, svajojo, kad dar 
teks jam grįžti ir darbuotis jo 
pamiltos gamtos, miškų labui. 
Turėjo galimybės porą kartų 
ten atsilankyti. Įdomūs jo -įspū
džiais, kuriais jis pasidalino su 
savo senu Dotnuvos Tecmiku- 
nio bendraklasiu Jonu Kriščiū
nu. Paskutiniame savo laiške 
(1982-V-21); lygiai mėnuo p.ieš 

Dąrbas buvo atsakomingas, tar-j savo mirtį; jis‘ rašė.
naufojų daug, bet savo pareigiu-j 
gumu, darbštumu bei sąžiningu- 
mu įvedė visur gerą tvarką. Jis žaus' kaimo

>buvo savo viršininkų ir savo 
bendradarbių gerbiamas ir ver

si tiriamas, Sulaukęs pensininko 
(65 m.) amžiaus, 1973 m. išėjo 

'pensijon. Jis aplankė (1975 m.) 
savo sesutę Antaniną Čikagoje 
ir atnaujino. senas pažintis su

■ '-T ’ ’

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

, .• autorius,
paruošė, sutvarkė ir isspausdino geriausią

Chieagoš}lieti vių istoriją
(1869: -t 19“ >9 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.'

“.. .'tiek daug gražių prisimi
nimų iš mūsų jaunystės ir gra- 
---- ------- > gyvenimo. Kaip 
graži ir skambi buvo daina — 
“jau pražydo sode vyšnios taip 
baltai, baltai, saldų kvapą net 
už mylių paskleidė žiedai”. Kaip 
greit tas pasikeitė, išnyko kai
mai,'sodai, vyšnios. Jų vietą už
ėmė betoniniai pastatai, vietoj 
samanotos bakūžės... Nyksta 
miškai, užterštas oras ir nešva
rus upių ir upelių vanduo. Ne
bėra šaltų;' kristalinių šaltinėlių.

i Nebėra soduose, miškuose ir 
krūmeliuose 'skambių paukščių' 
giesmelių, ulbėjimo, įvairaus 
čiulbėjimo. Laukuose vos gali
ma, ir tik retkarčiais, pamatyti 
pilkąjį kiškelį. Gegutės jau ne
begirdėti. Gandras ilgakojis ne
beturi kur pabraidyti, nes nu-

“Mūsų apylinkės miškus smar
kiai puola, jau treti metai, miš
kų kenkėjai, o labiausiai ata
kuoja spygliuočius verpikas 
vienuolis (ocneria monacha). ' 
Užpulti dideli miškų plotai. Ler
vos nuėda visus spyglius jr rne- , 
džiai džiūsta. Kai prirtūksta 
spygliuociii, puola ir lapuo
čius... Kovojama purškinimu 
cheminiais nuodais iš lėktuvu... 
Bet už tai nyksta kartu ir žūsta 
paukščiai, žvėrys ir naudingi 
vabzdžiai ir skruzdėlės. Ir 4arp 
naikinant kenkėjus, sunaikina
ma ir naudinguosius.

Prie šios nelaimės prisidėjo 
antra. Praeitų metų rudenį — 
lapkričio mėn. buvo didelė aud
ra. Vėl dideli miškų plotai buvo 
iŠnaikyti, ypač eglynai. Mėdžiai 
’švartyti- ir išlaužyti. Trumpu 
laiku neįmanoma tų plotų su
tvarkyti ir vėl įvairu? kenkėjai 
’.ęsia savo darbą..

Jonas tikėjosi šią vasara ga
lėsiąs aplankyti jo pasiilgtą tė
viškę, bet vykstančios politinės 
priežastys neleido. Atrodo, kad 
visos šios depresiją keliančios- 
nuotaikos, a.a. velionio Jono bu
vo skaudžiai išgyventos, kas ir 
paskatino jį apleisti “šią ašarų 
pakalnę”... Bet jis pilnai atliko 
skirtus jam gyvenimo uždavi
nius ir, anot dr. Vinco Kudir
kos, neįžengė į kapą “be likusio 
ženklo, kad žmogumi buvęs”. 
Ūž ką mes prašome Visagalį 
būti jam maloningu ir gausiai jį 
apdovanotų būdami tikri, , kad 
anksčiau ar vėliau ir vėl visi su
sitiksime anapus šio gyvenimo 
ribos. J. Navikas buvo Lietuvos 
Miškininkų Sąjungos Išeivijoje 
narys.

Vincas žemaitis
4 • • _

‘ Kaina $15.

-• 50 metų studijavęs, kaip ...

" y Jų

' ■ * Persiuntim is — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir Vt 
Meilaus straipeniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ii 
M. K Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubas, A. Rūkltelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikriais. 365 push knyga kainuoja tik S3.

© DAINŲ šVeNTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* tr kes
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
švente* Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja E2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

JAY DRUGS VAISTINE -

■ trnsHNGAi apruxnn receptai • Fannie mat bxu 
DUMYNAI • KOSMTOC08 BJHDONYB

Atdara Hokiadienlafe nn<5 <

TeL 476-2206

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 vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Judna |25. Kieti virfeliiL Paštu Į2.

[3TT 1739 S. Halsted St. Chicago, IL S0608

• LEETUYHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*m*i*nrič« 
įdomiai paraiyU rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* ir 
Labguvos apskričių 'duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžfų pavadinimai Ir jų vertini*! J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių lemėkpta. Kaina M.

■> KJ LAUMES L1MJL, valytoja* Petronėlė* Orintaltė* «t*b 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais boliev&ų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 13. i • <i

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupra*-
ta* ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jalinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teke*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fd. •

V SATYRINIS NOVELES, M. loačenko kūryba, J. Vairia*

Kny<o* kautu m o* Naujiena**, 17W So. HaMad St, Qifeaffa,

3 — Naujienas, Chicago, 8, Ill. Friday, September 24, 1982



Šventadienis
•minėjimą,

(Bus daugiau)

nudirbti, dienelę paarti ar paakėtu

ŽEMAITUŠKA

enos,

daugiau, negu reikia, ne tik išbars, bet dar pri
mins jam ir mirties valandą...

Visa tai ne labai mėgo žmonės, bet kentė. Ką 
bedarysi, geras žmogus, doras, ne blogo pamoko, 
ne už gerą pabara.. .

Kaziui Gughii niekas nei nemanė pagarbos 
rodyti. Gal jisai buvo protingas, nekvailesnis pro-

protingais, net gudruoliais, bet jo protu niekas 
nesidomėdavo, patarimų pas jį niekas sunkiuose 
gyvenimo kąstuose nebesiklausdavo. Be to, dar 
žmonės jį laikė girtuokliu, o kuri gali būti pagar
ba žmogui, paskutinį skatikėlį, kai tik tasai jam 
rankon pakliūva, prageriančiam, neatsižvelgiant 
į rytdieną?

Kazio Gugi© niekas negerbdavo, kadangi ne-

Vos spėjo palaidoti Bašir Gemajelį, tas pats parla
mentas: beveik vienbalsiai išrinko žuvusiojo brolį Amin 
GemajeĘ prezidento pareigoms. Naujai išrinktas prezi
dentas yra advokatas, 39 metu vyras. Jis yra vedęs ir 
turi šeimą. Jis domėjosi visuomeniniais krašto reikalais, 
bet nebuvo toks kovotojas, kokiu buvo jo jaunesnis brolis. 
Amino žmona, patyrusi apie josios vyro išrinkimą krašto 
prezidentu, apsiverkė ir tarė:

— Nužudė Baširą. o dabar nužudys ir mano vyrą...
Spauda praneša, kad taip galvoja ne ji viena. Ne vie

nas Libano gyventojas taip pamanė. Bet kitos nuomonės 
buvo Libano musulmonai. Juos paveikė toks žiaurus Ba- 
širo nužudymas. Dalinai jie jautėsi kalti dėl jauno prezi
dento mirties. Jie norėjo pagerbti į politiką nesikišant) 
Aminą ir įrodyti, kad jie sutinka bendradarbiauti.

Įtakingiausias musulmonų vadas Jumblat viešai pa
reiškė, kad musulmonai noriai bendradarbiaus su Aminu 
ir atiduos už jį visus savo balsus.

tik sustiprins”.
Ignas Petrauskas, Market

, pautui, Suspėsite!. <. O ar žinai, ką tau 
rytdmwai gamina, fttvirkėli? Gal dar va
karo hestflatfksi... Štai tau h- bu

meUmj — 
pujel setą

Bašir Gemajelio vadovaujamos Libano faląngės kovoto
jams, susidraugavo, šiandien niekam ne paslaptis, kad 
izraelitai prisidėjo prie Bašir Gemajelio išrinkimo Liba
no prezidentu, -r ■' • •■ ■ '■ • ' ’ *

Libano-; parlamentas-buvo Izraelio karo jėgų užim
toje Beiruto srityje.* Kada parlamentas turėjo susirinkti 
krašto reikalams aptarti, tai izraelitai turėjo pasitraukti, 
iš parlamento srities. Jie perduodavo parlamento-rūrpų 
■argybas Libano kariams. Ne tik Libano kariams, bet Įr 
falangistams. Libaniečiai saugojo visą parlamento sritį. 
Izraelis buvo pasižadėjęs praleisti visus musulmonus ir 
palestiniečius, jeigu jie eidavo į Libano parlamento gu
rnus. Posėdžių metu joks izraelitas nebuvo įleidžiamas 
i posėdžiaujančio parlamento, sritį O kai posėdžiai pa
baigdavo. tai Izraelio kariai turėdavo leisti parlamento 
atstovams grįžti į savo gyvenamus rajonus. Izraelitai pa
sižadėjo ir respektavo parlamente teises. ■

Šitokiame Libano parlamente Bąšir Gemajelis buvo 
išrinktas Libano prezidentu. Jį rinko ne tik krikščionys, 
bet ir musulmonai. Kodėl, musulmonai balsavo už.Gema- 
jelį, buvusį didžiausią jų priešą? u

Kol Libane ėjo tarpusavės krikščioniu it musulmonų 
kovos, Į kraštą įkėlė koją užsieniečiai?; Tų užsieniečių 
galia buvo tokia didelė, kad Libanui ji pisidarė pavojin
gesnė negu savieji. Koją įkėlusieji Sirijos kariai šeimi
ninkavo kaip savo dvare. Juos reikėjo maitinti, aprengti 
ir kišenpinigių duoti, šeimininkavo ir Era elitai. Noras 
atsikratyti Sirijos ir Izraelio karių privedė musulmonus 
balsuoti už Bašir Gemajelį prezidento pareigoms. Naujai 
išrinktas prezidentas pareiškė, kad jis būsiąs visų Liba
no gyventojų prezidentas. I • ■ ■

Bašir Gemajelį aplankė visų politinių grupių vadai

labai nemėgdavo. Ir iš tikrųjų jisai buvo fceras 
žmogus, net patys jam nepalankiausi žmonės ne
galėjo to nuneigti. Jis dažnai gelbėdavo kftus pa
laimėję — vienus geru patarimu, antriesiems sun
kioje valandoje pinigų paskolindamas, vėl kitus 
sušelpdamas javu ar kad ir pašaru. Gerą patari
mą duodavo žmonėms veltui, už “dėkui"., kaip.sa- 
ko. Už pkskolintus pinigus imdavo paiūkžmhs.'bet 
žmoniškas ir niekados pinigais. Kiek paskolinai, 
tiek jam grąžink, o už palūkanas dieną kitą pa
šienauk. atsiųsk žmoną ar dukterį, jei turi su-

MaGJIEMJ caAtee itcin lasdien, įsaKyrot 
a-u> 2 vbL ryto iki 5 popiet BeiUdienūit — iki U vcl

Maironio minėjimu, turė:ome 
užsakę parapijos salę rugpjūčio 
29 d. Tą dieną atvaž’avo vysku
pas ir kaip mes ga-Jime rinktis į 
parapijos sslę, k;td ten yra vys
kupas. Salę vėl gavome rugsėjo 
19 dienai. Man skambina dr. 
Kriaučeliūnas — ALTos valdy
bos vrcepirra., ir sako: “ką jūs 
darote, tą dieną įvyksta ALTos 

r jūs išeinate 
dėlto dr. Kriau-

ganant karvės niekados nepareidavo namo plokš
čios, nepriėjusios. Kai atmena, jam beganant ne
atsitikdavo su gyvuliais nelaimių, nesirgdavo 
karvės, negaišdsvn. Ckri todėl mm senų laikų, kai 
dar Gugis buvo jaunesnis, visi manė jį esantį ra
ganių. Moterys giliai tikėjo, kad jis raganius ir 
dar ne bet kokis raganius ir kai vyrai paabejo
davo, tarėjo šimtus įrodymų, kad skerdžius ne- 
*b*jntmnš r?ganiuc. tik toki*, kuris savo galią 
vien tik žmonių labui panaudoja

(Bus daugiau)

pusei metų __ _

flc meutuuud
JAV neiose

rneunia _______

dinksmifttis. Žaisti, triukšmą kelti, jog net skam- 
tewwas jirotaus, daktarais ir dainuškomis, se

nas Kukis jau čia pat. Pastovi, kur jaunimas žai
džia, pasižiūri ir, neiškentęs, vienam kitam ber- 
nui pirštu pagraso, vieną kitą mergaitę pagėdina, 

‘ pagaliau ima barti visus.
— Kaip nesigėdinate, bernai, tokius aiekus

resūs* ir laft-u su jais dubti, kol Libanas atsikratys sve- 
timtau’Sų. Jis pasižadėjo išvežti -Sirijos -ir Izraelio’ kąriuš. 
Abi. pusės bijojo, kad Libane.nepasikartotų Irano istorija. 
Oficialiai krasta Valdo Islamo šalininkai, bet iš tikrųjų 
Iraną-valdo partizanai, arabiškai kalbantieji Maskvos 
agentai, kartu su Chomeini grįžusieji į Teheraną. <

Bašir Gemajelio siekimus pajuto palestiniečiai. Jie 
iškėlė į padanges ne tiktai visą Libano falangistų centrą, 
bet jie nužudė ir Iiaujai išrinktą prezidentą, dar nepra
dėjus) eiti -savo pareigų, šitame darbe galėjo būti įvelti

ikjn. rugsėjo 4 d. L. Tautiniuo- kuros yra 4aw«os parėdymą 
se Mambose, Chiagoje įvyko (R) ‘savo atstovams ALTtJrad spren 
Lietuvą Beldruomenes Tary- džjant mūsų įstojimo į ALTą 
bos, Centro valdybes, Apygar- re:kalą, ju WteVdi laikytųsi neu 
dos valdybos ir Apylinkių pįr- traliai. nebalsuotų nei už, nei 
maiTikų pasėdis. Posėdį atidarė prieš. Reikia tų organizacijų vai 
ir pirmininkavę Tarybos pinp -į dybai- paveikti ir įtikinti, kad 
dr. Valentinas Plioplys iš Rock.i (R)LB įstojimas .į ALTą, ALTa! 
ford. UI. Čia perduodu 'jo kalbos bus naudngas ir ALTą per tai 
santrauką:

“R«mwnt’s praeito atstovų 
suvažiavimo nutarimu, kur bu-* (Marquette) Parko apylinkės 
vo nutarta, kad (R.) LB turi is-* valdybos pirm., p.tpasakojo įdo- 
toto nariu j Amerikos Lietuvių mu atsitikimą, kad sąryšyje su 
Tarybą — ALTą. Prieš gerą pus 
mėtį, tuo pakaki ALTos valdy
ba' buvo įteiktas prašymas.Nuo 
to laiko ALTos valdyba turėjo 
tris posėdžius ir mūsų (R) LB 
prašymo iki šiol teigiama pras
me neišs-prendė, teisindamiesi, 
kad ALTos posėdžių darbotvar
kės buvusios per ilgos ir mūsų 
prašymui svarstyti vis pritruk
davę laiko. Bet kok’ai organi- simpoziumas 
žarijai įstoti nariu i ALTą' neš- 1 prieš ALTą. V 
kalinga surinkti du trečdaliu četiūnas pastebėjo, kad jeigu 
valdybos baisų daugumą. ALTo- mes rengieme minėjimą,tai jam 
je mes turime gerų draugų, bet yra peilis. Kada mes turėjome 
turime fe- priešų, dar yra ir toJ Kalantos midėjimą parapijos sa
kiu. kurie bdfcoei neutraliai irj Įėję ir už Įėjimą ėmėme po $3,

turėjome pilną šalę. I?r. Kriau-

UUte. * u O štai dabar tik mergas tvirkinatei....
— Dar mes, dėde, jauni esame. Suspė«me 

atsikerta kuris

svetimą, iš eilės pas kiekvieną ūkininką*- Žieiaą, 
kai ganyti nebeganė, eidavo uždarbiauti: beria
mas jaunesnis, pasisamdydavo ūkininkams jams 
kulti, eidavo miškan medžių kirsti, o pasenęs, ieš
kodavo lengvesnio darbo — šerdavo ūkifiinfcų gy
vulius, kapodavo malkas, pjaudavo pašarą, nėt 
imdavosi vilną kedenti, plunksnas plėšyti,..

Ką uždirbdavo — pravalgydavo, o ko Pwsimelstute geriau, apie Dievą pagulvo-
valgydavo, tuojau pragerdavo. .

Joną Kukį visi gerbdavo, kaipo pasiturintį 
ūkininką, protingą vyrą ir gerą žmogų, nors kai

jauni...
Nusigręžia senis ir nueina zurzėdamas, links

mą nuotaiką jaunimui sugadinęs.
Sekmadieniais, namo iš bažnyčios parvažia

vęs, sėdėdavo po langu ir kibindavo kiekvieną vė- 
liAU pagrįžtantį kaimyną. Sustabdys, prakalbins, 
paklaus, kodėl tiek ilgai užtruko miestely, pabars, 
kam be reikalo gyvulį ilgai alkino. O jei kaimynas 
dar Šiek tiek linksmesnis, išmovęs kelis stikliukus

TKI UTHUANULN DAH.Y M1W1

eabliihed D«3y Exc«pt Tbč Utfeurrri* Tsk C»,
17J9 <e. HaMed Str^si, CMceęe, SOėOt. 421-41H

•ecmadieaiUA. K ^luxk waliens 
brovė, 173£ So. Halsxei SU Chicago 
JL bOtm Telef.

Kazys Gugis niekuomet neturėjo nei aruodų, augusią, padėti javus nuimti, ar kitą lauko darbą 
nei tvartų, nei vežimų. Ir rūbo teturėjo tiek, kiek 
ant nugaros, bet neaimanavo, nesiskundė savo li
kimu. kad vargšas, kad nieko neturįs;. Bažnyčioje 
buvo retkarčiais — du. tris kartus į metus, ir ehk- 
vo visuomet pėsčias. Visarą nuo senų seniausių 
laikų ganydavo ūkininkų gyvulius, skerdžiaasb.- ' jam atrodo negera išpeikia, pamoko

JC-UG

»4U4X)

beturi žmonių. Už tai jis ir 
skambina ir prašo atidėti. Mes 
pasitarę, priėjome išvados, kad 
iš tikrųjų mums negražu išeiti 
prieš ALTą, ir daugelis iš mū
sų irgi norės pasiklausyti to tim 
poziumo kadaiti atvažiuoja iš 
Romos, iš Wash in į tono ir tai la
bai svarbu.

t>r. V. Plioplys pasiūlė išrink
ti komitetą, kuris kontaktuotų 
neutralias organizacijas. Toks 
komitetas buvo išrinktas iš 5 as. 
menų. Į tą komitetą įeina: LPet- 
rauskas — pirm., ir nariai V.Ka- 
činskas, Z.Juškevičienė, A.Rep- 
šienė ir B. Jasiūnienė.

Dr. V. Plioplys paprašė, kad 
komitetas darbą pradėtų tuo
jau, nes spalio mėn. yra šaukia
mas ALTos atstovų suvažiavi
mas ir. kad iki to laiko (R) LB 
i ALTą įstojimo reikalas būtų 
galutinai išpręstas.

Inž. D. Adomaitis pareiškė, 
kad jis turis žinių, kad Federa
cija (Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija) grasinanti, 
kad jei (R) LB būsianti priimta 
į ALTą nariu, tai Federacija 
tuoj pat iš ALTo atšauksianti 
savo 7 atstovus. (Kiek yra žino
ma, Federacija, kaip ir Lietuvių 
Bendruomenė, yra frontininkų 
užvaldytos) ?

Prieš kiek laiko buvo sudary
ta 7 asmenų Kultūros Taryba 
spaudos reikalams. Tos Tarybos 
pirmininke buvo išrinkta žurna
listė ir “Bendruomenės Vagų” 
redaktorė ponia Zuzana Juške
vičienė. Ji ilgokoje savo kalboje 
išsamiai nušvietė numatytų dar- 
bųjštahą. Visos jos kalbos čia 
nepateiksiu, tepaminėsiu tik du, 
mano nuomone, svarbiaūsiuss 
punktus. Pirma, yra numatyta 
paskelbti novelei parašyti kon
kursą, kurioje atsispindėtų-mo
ralinės ir tautinės savybes. Yra 
numatyta skirti trys premijos: 
1. premiją $500, 2. — $300 ir*3.— 
$200. Aitra, taip pat labai svar
bus dalykas yra -išleisti Lietu
vos istoriją, kurioje ypatingai 
būtu išryškintas mūsų tautos 
nepriklausomybės laikotarpis ir 
jo atsiekimai visose ’ gyvenimo 
srityse. Turime kelis išleistus 
Lietuvos istorijos vadovėlius, 
bet juose, kaž kaip tai, lyg pa
taikaujant Lietuvos' okupantui, 
nepriklausomybės laikotarpis 
yra labai nevykusiai, neryškiai 
it miglotai aptariamas, it net 
klaidingai nušviečiamas. Lietu
vos istorijai parašyti jau yra su- 
iastas ir autorius ir su juo jau 
baigiama susitarti. Dabar dar 
yra ieškomas, tiems veikalams 
išleisti, mecenatas. Atrodo, kad 
jų atsiras, kurie norės įamžinti 
savo.vardą ir pasistatyti sail ne
sugriaunamą antkapį (pamink-

AXTAXAS PLĖSTA

R. LIST BENDRUOMENĖS tarybos
i IR valdybos POSĖDIS

pono, MMC 
bažnyčion

Libano prezidentu išrinktas 
nužudytojo brolis

Iš Libano ateinančios paskutinės žinios sako, kad 
nauju krašto prezidentu išrinktas nužudytojo brolis. 
Krašto prezidentu buvo išrinktas Bašir Gemajelis. Jis 
buvo politinių priešų nužudytas. Jis dar nespėjo prezi
dento pareigų pradėti. Pagal veikiančius nuostatus, tu
rėjo praeiti 30 dienų, kol Bašir Gemajelis būtų tapęs pre- 
Lidentu. Jis buvo išrinktas, bet prezidento pareigas dar 
nepradėjo.

Bašir Gemajelis buvo kovotojas. Jis buvo labai at
kaklus kovotojas. Pačiais pavojingiausiais metais Libano 
Šia’li'ėjfej d vėliau,,ir pačiame. Beirute Bąšir Gemajelis 
vadovavo kovoms prieš palestiniečius. Jis buvo senos 
krikščionšikos sektos "šalininkas, buvo labai pasipiktinęs 
palestiniečiais, sudarė kovotojų grupę — falangę, ir ne
praleido nė vienos progos užpulti politinių savo priešų 
arba labai atkakliai prieš juos vesti kovą.

Bašir Gemajelis buvo libanietis. Jis vedė kovą prieš 
Libano musulmonus. Musulmonai norėjo primesti save 
valią krikščionims, tai Bašir Gemajelis turėjo suorgani
zavęs savo falangę ir kovojo prieš palestiniečius.

Kada Arafato vadovaujami palestiniečiai išplėšė 
Beiruto bankų seifus ir išsivežė visas 'Beiruto bankų, 
aukso ir dolerių atsargas, tai Bašir Gemajelis pačiame 
Beirute vedė žūtbūtinę kovą su musulmonais.

Bašir Gemajelio jauni kovotojai ne vieną kartą iš
gelbėjo apsuptus Libano valstybės vyrus nuo mirties ne
paprastu savo -užsispyrimu ir pasiryžimu laimėti. Dau
gelis jaunų falangistų neteko gyvybės bet jie nepasidavė 
ir iš paties Beiruto nesitraukė.

Bašir Gemajelis tuščiomis rankomis negalėjo vesti 
kovos prieš gerai ginkluotus Arafato partizanus. Jis tu
rėjo drąsos kreiptis pas izraelitus pagalbos. Pradžioje iz
raelitai teikė pasienyje gyvenantiems libaniečiams mais
tą. Vėliau jį teikė iš šiaurės sričių, pagaliau ir iš paties 
Beiruto ir jo apylinkių išvarytiems libaniečiams, padėjo 
sužeistiems ir sergantiems, o vėliau falangistams teikė 
ir ginklus. Baigėsi tuo. kad izraelitai teikė įvairią pagalbą

(Tęsinys)
Gyveno tame kaime du garsūs tarp savųjų 

vyrai Jonas Kukis ir Kazys Gugis.
Pirmasis buvo turtingesnis ūkininkas, doras, 

darbštus ir dievobaimingas žmogus, todėl buvo 
visų gerbiamas vyras. Antrasis buvo vargšas 
žmogelis, neturėjo nei ūkio, nei žmonos, nei vaikų, 
gyveno vienui vienas, kaip pirštas, dūminėje tro
belėje su mažučiais langeliais. Didesnė jų dalis 
buvo skalomis užtaisyta, nes stiklai jau seniai 
buvo išbyrėję. Pati trobelė buvo mažutė, žemutė, 
pakrypusi, ramsčiais paremta; stogas samanotas, 
kupstais suaugęs, vietomis visai kiauras.

Jono Kukio aruodai buvo visuomet, wt va
saros pabaigoje, pilni, o tvartai — įvairaus plauko 
ir rūšies gyvulio. Svirne šatros lūžte lūžo taukų 
bandomis, lašinių paltimis, kumpiais, dešromis. 
Jis turėjo daugel) gražaus rūbo ir padaro. Kas 
šventadienis, ir patsai švariai pasirėdęs, ir žmo
na gražiai pasipuošusi, ir vaikai, kaip kažkokio 

Rti, išpuošti, važiuodavo Merkinėn, 
tr važiuodavo ,ne bet kaip, tik. g^ų 
easikinkę. nudažytoje, gerai apkails- 

o padaras buvo vis diržinis. su 
>; blizgučiais, jog ir didelis ponas 

i» t-'k ’ vežimu važiuoti.

Aj January L
SvbtcciptiMi Rj4«:

Chicago H5.0Č f>er jeę, |S4J0 p«z 
Ux moaths, $12.00 pec S month* la 
other USA localžOe* $40.00 per rear. 
V A00 per aix month*. $12.00 per 
oiree months. Canada $45.00 per year; 
Mher countries $48.00 per year.
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tokiu adresu

1729 S. Halsted StCharles Stasukaitis

24 Hour Service(312) 226-1344
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Juozas švaistas Balčiūnas

(Tęsinys)

1424 South 50th Avenue

PERKRAUSTYMAl
JEAN VANCE ir GEORGE SORDil

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

PETRAS BIELIŪNAS

amsulamso
PATARNAVIMAI

UMvvię

Lai4*t«viq 

Direktorių

Wy white in color with brij 
With tendons and eartit

LIETUVOS DE JURE 
PRIPAŽINIMO SUKAKTIS

Read tabd and follow 
dkecoofts.

Lax.loc. tWl

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

žodžiai turi būti pasverti, 
ne skaičiuoti.

Apdraustai perkraustyrsw 
į Ivairiy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 8764996

KEpublic 7-1211 
ia, AL

Lietuviu Žagarės klubo poatostogi- 
nis narių susmnkimas įvyKs sekma
dienį, rugsėjo 26 d., 1 vai. popiet, 
Ane les Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Vedėja —. Aldona Devkui 
TeM4 778-1543

(EACKAWICI) 
tiži WEST Šsth STREET

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33718 

Tel. (8132 321-4208

šešta dieniai! ir sekmalieniaif 
nuo 830 iki 9:30 vaL ryta

€ Stotie* WOPA - 1490 AM
transliuojamos Aš mūšy stvdijaT 

Marquette Parka.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your systems own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. __ _
Chocolated or pills, Ex-Lax is - aMSĮBįį 
“The Overnight Woncfer?

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriais

Dr. Jonas F. Mažeika
Dkk. — DANTŲ gydytojas 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, 11L 

Off. teL 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

TEU 233-8553 
Service 855-4506, Page 06054 

DR A, Bg GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą^

I9M S. IUL IL.
FALANDO& 3—-B dirbo dienomis i* 

kia um Mžudiani 8—3 vuL 
Tetų Mž-27X7 arfea MX-Z7X?

Leidimai — PMzu apdr«o<? 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortelei.

R. iERšNAS. TeL 925-8063

Kalbėtojas pabrėžė, kad so* į 
vietinė okupacija yra nelegali ir 
neturi jokio teisinio pripažini
mo. Svečiai buvo supažindinti 
su Pabaltijo diplomatais: dr. St. 
Bačkiu, A.Dinbergu ir E. Jaak- 
sonA Pabaltijo laisvės žymeniu 
buvo apdovanoti prezidentai G. 
Fordas ir J. Carteris, “Christian 
Science Monitor” laikraščio red. 
D. Willis, T. Long, valst. dept. 
pareigūnas ir T. Kahn, AFL- 
CIO vadovybės narys.Į teikdamas 
p. Kahn žymenį, dr. K šidlaus- 1 
kas pasidžiaugė, kad JAV dar-į 
bininkai visada pasisakė prieš 
sovietinių rusų darbo žmonių 
pavergimą ir išnaudojimą.

Išskirtinai buvo pagerbtas M. 
Kampelmanas, JAV dfelegacijos 
pirm. Madrido konferencijoje. 
Minėjimą plačiai aprašė “The 
Washington Time” dienraštis. 
Iškilmes per Amerikos Bal
są bus perduotos į okupuotą 
Lietuvą.

Amerikos Lietuvių Tarybos

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, EUSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
„ 2654 WEST 63rd STREET
’■ ~ Valsudoa: tatrcri. 1—4 popieS, 

kstvirtad. 5—7 viL vafc 
Ofiso telefonu: 776-28SC, 

Zs&dcscijee Mala 44S-5545

J. KLAUSEIK1S

JUOZAS IR ALEKSANDRA BALČIŪNAI 
JAU TIK ATSIMINIMUOSE

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero 

TeleL 476-2345

Jungtinis Pabaltiecių Komi
tetas, kurį sudaro Amerikos Lie
tuvių Taryba, ir tolygios JAV 
estų ir latvių institucijos, liepos 
28 d. surengė 60 metų sukak
ties prisiminimą nuo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos de jure pri
pažinimo. Minėjimas vyko Kon
greso Raybum rūmuose.

Minėjime dalyvavo valstybės 
sekr. paavduotojas dr. W. Stoes- 
sen, Kongreso atstovai, diplo
matai, laikraštininkai ir apie 
270 kviestų svečių.Minėjimą glo
bojo kongr. Charles F. Dougher
ty, vienas iš Kongreso Pabaltijo 
reikalams komiteto pirmininkų. 
Jis pranešė, kad priimtas nuta
rimas, jog gynybos dept. pirks 
tik tokius žemėlapiusJcur Lietu
vos, Latvjos ir Estijos valstybės 
bus atitinkamai pažymėtos 
Kalbėjo valst. sekr. pavaduoto
jas žmogaus teisėms M. Levits.

B. VILIAUS - i

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

4605-07 SCh HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 — 1742

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Rftdijo progra
ma Naujojoje iš stoties
WLYN, 13M bAMt A«. teikia sek- 
mid lemais duo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodami vėliausių pasaulinių 
tinių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. profraan ve4a

1 patlgfe (8 to 8 oz.)
* jr » .frozeh Alaska Kiną 

era b treaty thaWtd 
8/4 cup aliced celery | r .

3 tablespoon* chopped
7 free* ©nion

Drain *nį alke crab. Combine with celery and green ontoa. 
tnayonaa ae, curry powder, sugar and lemon juice; 

tosfr with er^b tri*tura. Chill Cut melon into quartert length- 
wite; remove seeds and HprL Place melon quartan on salads 
jiMas^iieed with fnaanc Spoon crab salad onto melon. Makaft

is tajrwed CiMt Melon Salad. Family or guests 
yet triNfying combination of delicious 

k diced and tossed with crisp 
ied mayonnaise dressing. The 

quartered melon “boats” on

H59 Se. MAPLEWOOD AVL 
CHICAGO. IL 40S29

Pamanvk, amžina vasara!
Bet jis nerangus ir sėslus, ii 

man sunku su juo. Aš norėčiau, 
k.ad Jūs būtute akstinu jam.

Jūs kaip neseniai persikėlę, 
žinoma, j ums lengviau tas pa
daryt, nes Jūs.jauni.

Galite žinoti ir patarti, kaip 
mums tas įvykdyti. Ar atvažiuot 
pirma apsižiūrėt? Ar tiesiai va

žiuot? Ar važiuot su baldais ar 
be jų? Mes nieku nesurišti su 
Chicaga. Mudu abudu gaunam 
pensijos 170 dol. Ar mes galė
tume su takia suma ten pra
gyventi ?

Kiek kainuoja 3 kambarių bu
tas? Mes turim čia namą, bet 
tas nesuriša mus, nes mes ga
lime jį parduoti. Aš dar galiii 
dirbt, slaugyt ligonius, bet tą 
darbą aš gabu gaut ir tenai. Tai
gi būkite geri ir nepatingėkit 
parašyt ir paragint mano vyrelį.' Los Angeles, nes] čia nereikia 
It atsakykite į mano visus klau- (kieminių drabužį, sdnkaus

- ■ j apavo, nereikia daįig išleisti bu-
j v «-j, -ra- 1° šildvmui. O irpirm. dr. Kazys Šidlauskas pa- 1 . , , .... x. ... , ... . . tada dar neouve tisiuntė padėkos laiškus visiems 

JAV kongresmanams, kurie pa-i 
sakė kalbas Pavergtų Tautų Sa-!
vaitės ir De Jure pripažinimo į 
iškilmių metu, gindami lietuvių 
teises į laisvę.

L. Kr. Dem. Biuletenis

Midland Mvmgį 
fiMiįa tamįrM u admj 
packettr tetkahu> viiw nr* 
sų apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pąuiikeitma. Mes norėtu* 
me būti .»un>s naudingi ii

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis. Pri triko s kiniu, 

ir “contact lenses”.

KAS ĮDOMAUS ČIKAGOJ?
Švaisto ir jo žmonos visų laiš 

kų nėra reikalo perspausdinti, 
nes kai kurie vien tik techni
kinių klausimų, dėl persikėli
mo į Los Angeles, kitaip sakant, 
vis ta pati tema — “Kur nuke
liausiu, nakvynėlę gausiu?” Ta
čiau yra ir aprašymų, kas įdo
maus Čikagoje, kaip ten gyve
nimas kunkuliuoja. Tokio turi
nio Švaisto laiškas yra 1960 m. 
vasario 9 d. rašytas:

“M;eli bičiuliai! Baigėsi riebio
sios ir trukšmingos dienos.PereL 
nam į liesesnį ir ramesnį laiko
tarpį. Tur būti jis ilgokas bus, 
gal vėl ligi rudens, nes tuo tar
pu nieko stambesnio nenumato
ma. Tiesa, kovo mėn. opera.Rek 
lama ir bilietų pardavimas jau 
prasidėjo.”

(Bus daugiau)

Simus.
Dar atsiųskit jei paranku, 

mario pažįstamų antrašus. Zosės 
Puikūniėriės, ji. rodos, gyvena 
su sūnumis it laiko nuomai 
kambarius; ir Teofilės Mickevi
čienės, ji iš Chicągos nuvažiavo 
pas Los Angeles kleboną už 
gaspadinę, nežinaū, ar ji ten te- 
bėta.

Pas mus jau gerokai šalta ir 
mes sergam slogomis, bet ma
nom; ka.i ate>s žiema, tai įgysim 
imunitetą ir daužau nesirgsim. 
Kaip Jūsų sveikata? Girdėjom 
(rašo), kad gerai įsikūrėt. Tai 
ir viso gero. Su pagarba, Alek
sandra Balciūnienę-švaistas.”

Švavistas atsiliepė, jog 
kraustysis j Khlifomiją

Į B&l&ūnienės liausimus tuo
jau pat atsakiau, 
jie gali Čikagoje bi-agyvtati iš 

: savo pensijų, lai (lengviau bus 
nes čia 

drabuži;,

iii fičMOe
2657 W. # STflEri 

cdUMMt 6042
ni *T5 7WI r

*9 SS. a v

mu dainos 
■dukŠtai iš

keltos, kaip dibftrt iriais metais. 
1959.XL8 d. rayšas atėjį Juo-

£0 Pairta hi?kas. “Visai nesi
tikėjau tokie greito ir labai aiš
kaus atsakymo”, — rašė Švais
tas. “Pirmiausia labai gražiai 
neriu padėkoti, kad nepašykitė
jai tokios plačios informacijos 
ir patarimų, kaip persikelti į tą 
amžinos vasaros kraštą.Rimčiau 
pradėjau apie tai galvoti, nes 
teigiama prasme esame nuteikti. 
Bet kada pradėsim konkrečiai 
tai kelionei rengtis, tuo tarpu 
nėra aišku. Didžiausia kliūtis na 
mai. Jau pradėjom skelbtis bei 
gailintis parduodą.bet laiko rei
kia,nes norime be nuostolių par
duoti/’

“Antra, mano liga — tyroidi- 
nė l auka. Pradėtas kursas, rei
kia baigti. Ligi pavasario tikrai 
teks pas'gydyti dar. Jei viskas 
gerai klosis, tenka laukti pava
sario. Šitą žiemą, aišku, pralei- 
sim Chicagoje, gaj ji nebus to
kia žiauri, kaip pernai. Nors šal
čiai jau prasidėjo... Nuvyto vi
sos gėlės, ir gatvės užterštos me 
džių lapais, kuriuos plėšo ir drai 
k'oja šiurpūs rudens vėjai. Vaiz
das nemalinus. Nuotaika nus
mukusi. Mają, chroniškam bren- 
chitikui, jau baugu iškišti nosį j 
lauką.” ,

“Norėtųsi rr iš Petrės susilauk
ti laiško. Gal ji parašytų apie 
vietos rašytojų susigyvenimą ir 
kultūrines aktualijas. Čikogoje 
tuo pažiūriu dabar tylu ir ramu. 
Nebeveikia Babrauskas ir vis
kas pakito. New Yorko bei Bos
tono visai nejaučiame. Buvau 
sugalvojęs iš naujo suburti Či
kagos rašytojus ir savo rūsį pa
daryti nuolatine susirinkimų 
vieta, kaip ir literatų klubą. Bet 
dabar, begalvodamas apie Kali
forniją, susilaikiau. Žiemos su
varžytas ir tarp keturių senų 
uždarytas, bandysiu rašyti ro
maną. Geriausi linkėjimai! Juo
zas švaistas.”

fcrei|ĮU j BMhc Ftonsto — 
terta krtiitav? 1 

K eatr
r 288-^489. Ten pM fMi 

namo "Naujienos**, didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų ir

With melons abundant at local markets, an ei ci ting 
Wneheon i 
wiU enjoy -
ALaaka and jfticy fWifet honeydew melon

fhiccutettt Alaska King ttfb ' 
W0ltabl<l *< a eurry-telMfi 
salad- ia served oa peeled ttf 
kttdrridQil iMtueedihad salad ofe 

Ai«ka King crab meat ia 
red atria t km a. Fully cookad, 
removed, tbe meat is read/ tb be enjoyed in a favorite reeipfc 
after defrosting. Ift-sbell psefca of whole Alaska King crab legs 
and split legs are alio a vs ila bit. f

Curried Crab Melon Salads 
cup mayonnaise 
teaspoon curry powder 
teaspoon augar 
teaspoon lemon juice 
honeydew melon , i 
Salad greens

imt 11111111iiiiiuiii 111111111 • a tini11 ii 111111 n i



TOKIOS TOKELĖS

STATO

Astrological-
DAINAVOS ANSAMBLIS

IN GENERAL

Čikagos ir apylinkių visuomenė kviečiama atsilankyti

inamtn>cn

$2.00KAINA

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

miscellaneous 
įvairūs dalykai

$4.00
$3.00

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

O
Sandoi, Ine

Interwl
on Srringx

Intuit Compounded 
f>»ly *nd hMd Quarterly

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 ŠĄ-Arčher Ate.

■Tel.? 523-3685 (

JOHN GIBAITIS
.Advokatų įstaiga
6247 S. Kedzie Avė. 

. ’ T

(312) 776-8700

T FEB A S
Laikrodžiai tr braatenT^fc 

Pardavimas ir Taisymas ’.
2M4 Wwf FHh smež , 
T»L REpubllc 7-1H1 A.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, 4059 Archer Avansai
Chicago, 111. 4002. Tai. Y A 7-59tt

• Užeiga į keistą vietą lau at 
neš naujo darbo. ’ '’

menė su įdomimu seka jos vai
dinimus ne vien dėl laisvalaikio 
praleidimo, bet ir dėl gilesnio 
turinio, negu Įprastiniame teat-

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Tarot Card Readings

REPAIRS
J va irūs Taisymai

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLA1TIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6406 S. Kedri. Avė.
Chicago, 111. 60629

Tel.: 778-8000

F. Zapolia, Agent 
ttMft W. *t 
Ivarg. Park, IIL 
<0642, . 424-M54

Miko šileikic apsakymų knyga 
“Liucija'’ jau atspausdinta. 

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose*' įr pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave,. Chicago. IL 6U62b\

S®€ us for 
jHį financing 

AT 0UI LOW 1ATB

Muzika ALOYZO JURGUČIO
Libretas AURELIJOS BALAŠAITIĖNĖS 

Režisūra LIUCIJOS BUIVYDAITĖS-AMBROSINI

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO. MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H erman Deękys 

Tel. 585-6624

Choras, solistai, baletas, simfoninis orkestras 
Bilietai gaunami VAZNELIŲ PREKYBOJE ' 

INTERANATIONAL GIFTS
2501 S. 71-ma g-vė, telef. 471-1424

š. m. spalio 30 ir 31 dienomis 
Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorijoje

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauj 
padėti teisininko Prano ŠUL( 
paruoštą, — teisėjo Alphons' 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkomt 
formomis

Knyga su formomis * gauna 
ma Naujienų administracijoj*

.Notary Public į
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450;
Taip pat daromi"vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

Lietuviška tema Jo Anne Aka- 
laitytės vaizduotėje gal išvirstų 
į įvaizdžius ir minčių puikią sin
tezę, 'kuri pagautų amerikiečių 
protus ir širdis. Beje, pati Aka- 
laitytė prisipažįsta, kad ją į 
Amerikos teatrą paskatino jos 
dalyvavimai lietuviškuose pasi
rodymuose Chicagoj e.

Juozas Nendriūnas

Advokatas
GINTARAS Pj ČEPĖNAS

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

šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VA1RUQTCMAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensini©^ 

kims. Kreiptis: - 5 '
A. LAURAITI!

4645 So. ASHLAND AVĖ.
TeL 523-8775 a - ’

— Pardavimui 
alAL ertATE FOR SALI

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chieagos miesto !eldb&<. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ave< 
Tel. 927-3559

♦ Barokas iš klasik’nfo sti
liaus išsivystė visiškai naujas 
architektūros stilius. Barokas 
plačiai pasklido beveik visame 
pasaulyje.

Pažymėtina, kad lotynų Ame
rikoje visos ankstyvosios baž
nyčios turi stilizuotą baroką. 
Chicagoje Sv. Kryžiaus bažny
čia Town of Lake yra baroko 
stiliaus, ši bažnyčia pastatyta 
senųjų lietuvių emigrantų pa
stangomis, o dabar ją adminis
truoja mirusio ark. Cody pas-: 
kirtas ne lietuvių tautybės ku- 
n:kas Paplansky.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 

♦ NOTARIATAS • VERTIMAI.

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokeji- 
mas. Savininko paskola 10%. 
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Alumimjaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra,ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. Įrengtas skiepas. Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell,

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJTMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACUŲ KREIPTIS L i ”

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai • 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’H 
X BACEVIČIUS — BELL REALTY 

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Dr. A. J. GuKseu — DANTYS, jų priežiūra^ iveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik - __________
Dr. A. J. Grusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik_
Galinu taip pat nžsakyti paštu, atsiuntus ček| <rba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidom*.

$250 WEEKLY PAYCHECKS 
(fully guaranteed) working part or 
full time at home. Weekly paychecks 
mailed directly to you from Home 
Office every Wednesday. Start im
mediately. No experience necessary. 
National company. Do your work 
right in the comfort and security of 
your own home. Details and applica
tion mailed. Send your name and 
address to:
AMERICAN FIDELITY COMPANY, 
Hiring Dept. 77, 1040 Lone .Star Dr., 

New Braunfels, TX. 78130

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tef.: 847-7747

OU«i Mon.TUe.Pr 1.9-4 Thur.^-i Sit. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

Galų gale, ir mes lietuviai gos istoriją ir iš to išplaukiančią 
turime tarptautiniai prpaž.ntą žmoni'os nelaimę. Iš tkrųjų, 
dramaturgę ir režisierę Jo An- Akalaitytė sudarė filosofiškai 
ne Akalaitytękuri,prieš daugiau įdomu kolažą — Goethės Faus- 
negu 40 m, gimė Čikagoj, valui 
no lietuviškų parapijų pasiro. 
dymuose, studijavo filosofiją, < 
vėliau tapo aktore, įkūrė 
Yorke teatro kompaniją Mabou, nės bombo 
M'nes ir pagarsėjo savo išradin
gais vaidinimais.

Štai garsusis teatro žurnalas 
Theater, leidžiamas Yale dramos 
mokyklos ir Yale repertuarinio 
teatro, šios vasaros numerį pa
skyrė Jo'Anne Akalaitytės vai
dinimo teksto atspausdinimui su 
il'ustracijcmis. Jau anksčiau aš 
rašiau apie Be išeities vaikus,kai 
tas vaidinimas su dideliu pasise
kimu garsėjo New Yorke. Vai
dinimas liečia branduolinės jė-

[ tas yra ištroškęs žinių,ponia Cu
rie ieško naujų žinių savo labo
ratorijoje, ir ai atsiranda vis 

New . gaFngesnės ir galingesnės atomi 
s. žmogus eina savo 

pražulni. Vaidinime yra daug 
humoro, tačiau žiūrovas išsine
ša savo pragaištingumo suprati
mą. Beje, vaidinimo pastaty
mas buvo nebrangus, bet teat
riškai gyvas ir įdomus. Aš be
veik manyčiau, kad šis vaidini
mas išeina už įprastinio vaidini
mo ribų ir yra greičiau politi 
n;s manifestas prieš atominės 
bombos pavartojimą kariniam 
ve ksmui. Todėl šis vaidinimas 
yra svarbus ne vien tik teatro

mėgėjams.bet ir visai plačiai pa
saulio visuomenei. * žodžiu, pus 
Akalaitytę filosofija susijungė 
su teatiu.

Panašų politinį teatrinį mani
festą Rytų Europos temomis ban 
dė daryti Jonas Jurašas irgi ta
me pačiame New Yorke. Visdėl- 
to Jurašo teatriniai sugebėjimai 
tė.a itin riboti ir tas vsas Jura
šo man festas su sen^aciniu prie 
du nepasisekė.

Tai nereiškia, kad Jurašas na
grinėjo neįdomią temą ameri
kiečiams. Mūsų lietuvių skau
dūs pergyvenimai praeityje ir 
šiandien gali ir turi virsti vi
sos Amerikos rūpesčiu. Reikįa 
tik gabaus teatralo, kuris visa 
tai paverstų scenos tikrove.

Ar mes tokį teatralą šiandien 
turime? Taip, mes turime iški
lią politinę teatralę Jo Anne 
Akalaitytę, į kurią turėtu būti

— St. Lozoraitis, Jr., Lietuvos 
atstovas Vątikąne, prof. dr. D. 
Krivickas, tarptautinės teisės 
žinovas, ir J^Bindokienė, rašy
toja, 'pedagogė, /visuomeninin
ke, š.m. spalio mčn. 3 d., sekma
dienį, * 3 vaL popiet, dalyvaus 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 
(6422 S. Kedzie Ąve., Chicago, 
IL 60629) rengiamose svarsty- 
bose. Jose bus nagrinėjami Lie
tuvos; laisvinimo ir. išeivijos 
veiklos klausimai. Svarstybas 
rengia Amerikos Lietuvių Tary
bos Visuomeniniu Reikalu Ko
misija (ęirm.-dr. L. Kriaučeliū- 
nas). Visuomenė kviečiama da
lyvauti. z ' S ■ ' /

— Registruota Amerikos Dė
tuvių Bendruomenės Vid. Vaka
rų Apygarda rugsėjo 26 d., sek
madienį, 12 vai., ruošia geguži
nę Vyčių salėje, esančioje 
Chkegoje prie 47-tos S. ir Arte
sian Ave. Bus skanių lietuviškų 
valgių ir smap muzika šokiams.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Natjienoge galima gauti nepaprastai Įdomiūs žfydy- 
tejo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataimmrmoą.

Dr, A- Gus>en — MINTYS IR DARBAI, 259 psk liečia 1905. 
metę |vjIrius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

riLcirupinimį _________ __  _______  Į8.00

PASSBOOK 
SAVINGS...
Sc ■•rr S

nukreiptas n ūsų veiksnių ir Visus prašo piknike dalyvauti, I 
fondų dėmesys. Amerikos visuo nes bus duodamos dovanos. Įėji- I 

mac veltui. Valdyba

UrtnWWIION’TWlETS.
TORHJEVE 

s KASAI CONGESTION 
AND HEADACHE 

DUE TO COMMON COLD 
ORRU.

»iofl of 
6RSOI

HOMEOWNERS POLICYMutual Federal 
Savings and Loan

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus.- Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

' ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

Mm




