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j ' ■ September 8, 1983
TELEGRAM TO:

V
President Ronald Reagan
The White House

4 Washington, D.C> 20500

' Dear Mr. President,

;We are1 encouraged by your understanding and knowl- 
•t; edge of the true intentions of the Soviet Union. You are the 

only hope in the free world to stand up against Communism. 
However, some of vour Administration’s recent decisions, 
like the grain deal, agreeing to sign Madrid document 
(despite persistent Soviet violations), and others, are ac
tually helping Sonet Union to proceed with its goal of world 
domination.

In view of the Korean Airlines massacre, we urge you, 
Mr. President, to take more-realistic steps to punish the Soviet 
Union. Please at least instruct the Secretary of State not to 
sign the weak? Madrid dokument, and expel many-KGB agents 
(members of the Soviet Embassy and different missions) 
from this country.

JAV Senatas priėmė rezoliuciją,^smerkiančią Sovietų Sąjungą uz kelei
vinio Pietų Korėjos lėktuvo sunaikinimą.

ATSTOVŲ RŪMAI IR SENATAS - 
VIENBALSIAI PASMERKĖ RUSUS O
ĮPAREIGOJA PREZIDENTĄ SUVALDYTI BARBARIŠKUS • • 

VEIKSMUS NE ŽODŽIAIS, BET VEIKSMAIS

We hope for more forceful action from you, which will
be greeted by all freedom-loving people.

Respectfully,
’ b ~ Dr. C. K. Bobelis, President

.. . - Liberation of Lithuania
Supreme Committee for the

- Liberation of Lithuania

* * *
VLIKO ATSTOVAS EUROPOS

Pabaltijo valstybes liečiančiais 
į klausimais.

Inž. f A. • VehSkuSį 
latirii^: ątštpvas prie i Ežttopos c

nuo-

Par^jnęnto, teteCoiųj. ^ąfiėšė 
api^ 'ni^Sėjo • 12^16'yd.
Eupopbš ’Partatfrėnt&*,plenij)po 
sesija. 36s metii- Ą.'.Venskuš. fiį- 
rėj d' pasimatymus' bei pasjkajbd 
jimųs su' E.P.' viceprezidentų 
dr. į?; Ai Klepsch, E.P. atstovais 
— dr. Otton yon Habsburg, Rh- 
dolf Wedekind, ’ Alan Tyrrell ir 
kitais, Pabaltijo rezoliuciją bei

/i etvirta )-

mo p&reiškimą'. his jos šluota?

— Čikagos mokytojai, nesu
si tarę su mokyklų taryba, ren
giasi ateinantį mėnesį streikuoti. 
Reikalauja didesnės algos.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $402.

NUSKUTO GALVAS, PAVEŽIOJO PO

NEKALTAI SUIMTUOSIUS PALEIDO, O NUSIKALTĖIAI 
PRAEITĄ TREČIADIENĮ IR KETVIRTADIENĮ SUŠAUDYTI

i- PEKINAS Kinija. -—Rugpiū--vėliaumušov&c Tiandž+a mieste 
čio mėnesį buvo išsprogdinta 
susirinkimų salė, buvusi astuo
nių a^įtštų. name. Tuojau po 
spr.o^i^^ękino primiesčiuo^ 

kvartalai ir

aikštėje nušovė.40 žmonių. Dau
giausia buvo žmogžudžiai. Kini
joj veikia įstatymas, kuris žmog
žudį pasmerkia mirti. Nėra jo
kio išsisukinėjimo ar mirties iš
vengimo. Kituose miestuose va
kar sušaudyta po 20 ir net po 30 

. nusikaltėliu. Šitokiu būdu ren- 
:giamasi pravalyti kalėjimus nuo 
kalinių pertekliaus.

Iš AFGANISTANO IŠSIUNTĖ 
DU AMERIKIEČIUS

KALENDORĖLIS

Dr. Kazys Bobelis pasiuntė prez. Reaganui laišką apie 
griežtą JAV poziciją Sovietų Sąjungos kriminalinių 

nusikaltimų atžvilgiu.

Šimtai buvo išvežti į stovyklas,' 
pradėti tardymai ir teismai.
■ Kiekviename didesniame mies
te nekalti žmonės buvo paleisti 
grįžti namo, o įtariamieji <ati- 
duoti teismui. Nusikaltėliai ne
galėjo išsisukti. Tuos, kurie bu
vo sunkiau nusikaltę, ■ teisinas 
■griežtai nubaudė. Jierhs įsakė 
nuskusti galvas, surišo rankas, 
Įsodino į sunkvežimį, prilipdė 
vardą ir pavardę bei nusikalti
mą, o po to pavežiojo po visai, 
miestą.

Kvietė gyventojus pama
tyti nusikaltėlius

Radijo ir garsiakalbių pagal
ba žmonės buvo kviečiami į di
desnes gatves, kad galėtų pa 
matyti, kaip tie nusikaltėliai at
rodė ir ką jie padarė. Prie kiek
vieno nusikaltėlio stovėjo balta: 
apsirėdęs policininkas. Jis dabo
jo, kad kriminalistas nebandyti, 
pabėgti.

Nuvežus juos į miesto didžią 
;ą aikštę, nusikaltėlius pririšda- 
do prie paruošto kuolo. Dar kar- ( 
tą perskaitė nusikaltėlio vardj, 
paminėjo, kuo jis nusikalto, c

WASHINGTON, DC. — Vals- 
J tybės departamentas paskelbė, 
kad dabartinė Kabulo vyriausy
bė įsakė dviem Amerikos konsu
lato tarnautojams išvažiuoti iš 
Afganistano. Kabulo radijas pa
skelbė žinią, kad du Amerikos 
diplomatai išsiunčiami iš Ka
bulo.
Departamentas sako, kad Hugh 

J. Turner, antrasis JAV ambasa
dos sekretorius, ir Rob Black
burn, ambasados atašė, gavo 
sakymą tuojau išvažiuoti, šie 
du Amerikos diplomatai apkal
tinti šnipinėjimu.

Labai galimas daiktas, kad iš
siunčiamas ir Peter Graham, nes 
Kabulo vyriausybė tvirtina, kad 
Graliam pardavinėjęs pornogra
finę literatūrą.

Ambasados tarnautojas Jo
seph W. Reap pareiškė, kad Ka
bulo vyriausybės kaltinimai 
šiem trim amerikiečiams vra iš
galvoti. Afganistaniečiai tvirti
na, kad iš užsienio ambasadų 
eina netikslios žinios apie Afga
nistaną, todėl juos ir išsiunčia.

PATEKO BĖDON 
ANDREI GROMYKA

NEW YORK, N.Y. — New 
Yorko ir Jersey valstijų.aerodro
mų ir uostų Vadovybė nutarė ne
leisti Sovietų lėktuvams ~at- 

'skristrį New Yorkouostus, nors 
Sovietų atstovai turėtų daly
vauti įvairiuose Jungtinių Tau
tų posėdžiuose.

Uostų vadovybė bijo, ka4 
publika gali labai smarkiai ret 

..aguoti į Gromykos pasirodymai 
žmonių tarpe -yra toks didelis 
pasipiktinimas dėl nekaltų žmo
nių nužudymo, kad būtų labai 
sunku Gromyką ginti. Ypač, ka: 
jis Madride per akis sekretoriuj 
Shultz melavo apie Amerikos 
žvalgybinio lėktuvo skraidymą 
šalia Pietų Kūrėjos lėktuvo, bu
vusio Sovietų, erdvėje.

Britų, suomių, švedų, norvegų, 
ispanų ir italų lėktuvai neskren
da į Rusiją ir ten nepriima rusų 
lėktuvų. Prie jų prisidėjo švei
carai ir japonai. Prancūzija, 
Graikija ir Turkija dar abejoja.

— Demokratų partijos vadai 
buvo susirinkę pas partijos pir
mininką C. Manctt, kad galėtų 
aptarti artėjančių rinkimų klau
simus. Dalyvavo 14 žmonių.

Rugsėjo 17: Pranciškus, Sigu- 
ė, Dievaitis, Galvvda, Kirnis.

Rugsėjo 18: Irena, Mingaila, 
Gėlutis, Pakalnis, Diktūnė, Alė.

Rugsėjo 19: Januarijus, Vytė, 
Ralis, Praurimė, Svidrė, Kat- 
kojis.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 6:58.

Oras truputį šiltesnis, vėjuotas.

— Kosta Rikos policija suėmė 
10 vaškų teroristų, kurie ruošėsi 
nužudyti Eden Pastorą. Jie bu 
vo suimti ir išsiųsti į Ispaniją. 
Jie buvo parsidavę Nikaraguai.

JESSE JACKSON 
PADARĖ KLAIDĄ

AMSTERDAM, Olandija. — 
Juodžių politikas Jesse Jackson 
prisipažino, kad padarė didelę 
klaidą. Jis virš valandos kalbė
jęs su Olandijos karaliene, pa
lietė Amerikos planuojamą Eu
ropos gynimą atominėmis rakė- 
mis. Karalienė pareiškusi savo 
nuomonę, kad jeigu rusai ir ame
rikiečiai nesusitartų pasitari
muose dėl branduolinių ginklų 
apribojimo, tai Suomija nepri
tartų JAV atominių raketų iš
dėstymui Europoje. Tai buvo 
tik teoretinė nuomonė, o Jack- 
sonas pranešė žurnalistams kaip 
Suomijos karalienės nusistaty
mą. Vėliau jis suprato padarytą 
klaidą, bet laikraštininkai jau 
buvo apie lai parašę.

Jesse Jackson važinėja po Eu
ropą kaip būsimas kandidatas į 
Amerikos prezidentus. Jis nori, 
kad visi juodaodžiai kareiviai 
už jį atiduotų savo balsą, jeigu 
jis kandidatuos, todėl lankosi 
ir amerikiečių kareivinėse Vaka
rų Vokietijoje.

WASHINGTON, D.C.— Atsto
vų Rūmai prieš tris dienas, o 
Senatas ketvirtadienį priėmė 
vienbalsę rezoliuciją, smerkian
čią Sovietų Sąjungą už barba
rišką keleivinio Pietų Korėjos 
lėktuvo sunaikinimą.

Atstovų Rūmai anksčiau pri
ėmė vienbalsę rezoliuciją, bet 
Senatas bandė priimti griežtesnę 
rezoliuciją, nors jiems nepavy
ko. Keli Senato atstovai pasakė 
rusus smerkiančias kalbas, bet 
buvo neįmanoma įtraukti į rezo
liucijos tekstą griežtą rusų pa
smerkimą; nes visas klausimas 
būtų užtrukęs kelias dienas. 
Tuo tarpu Senato vadovybei at
rodė, kad šio klausimo ilgiau 
vilkinti negalima. Keleivinio lėk
tuvo numušimas yra toks žiau
rus ir toks barbariškas, kad turi 
būti vieningas, griežtas ir grei
tas pasmerkimas.

Senato daugumos ir mažu
mos vadai kalbėjo sir-senate 
riais, norinčiais šiuo klausifn:- 
jšsitarti ir prašė priimti pagrin- 
dan Atstovų Rūmų rezoliuciją 
už ją pasisakyti vienbalsiai i: 
sekančią (lieną pasiųsti pžeziden- 
Tųi pasūųšyti.

— Senato priimtoji rezoliuc: 
ja praneša rusams, kad Senate 
ųėra demokratų ar respublikc 
nų, bet yra tik amerikiečiai, ka 
Irstomas klausimas apie agre- 
šją^_susijaudinęs pareišk 
senątorius David Patrick Moy- 
njltan.;
ž— Jeigu mes leisime Soviet 
Sąjungai išsisukti tiktai smer 
kiančiais žodžiais, tai netolimoje 
ateityje mes susilauksime da. 
žiauresnio akto, negu beginklio 
lėktuvo sunaikinimas ir 26' 
žmonių nužudymas, — pasak 
sen. Jesse Helms. Jis yra įsitiki 
nęs, kad prezidentas, prieš pra 
dėdamas svarstyti bet kokį klai 
simą su Sovietų Sąjunga, tu? 
pareikalauti, kad būtų sudaryt 
taqdauline komisija ir šita: 
klausimas būtų išaiškintas iš ps 
grindų.
; t— Kas įvyko Japonijos jure 
padangėse, tai ne menkas daly 
kis^'— pare škė sen. Moynihai 
L’ Niekad iki šio meto Soviet

Sąjungos ir JAV santykiai Be
buvo tiek pablogėję, kad kitos 
valstybės aktą reikėjo pavaduūi 
kriminalinį.

— Svarbiau į Sovietų Sąjun- 
• gą kalbėti vienu balsu viso kia^į 
to vardu, negu dėstyti mūšų 
tikinimus, — pareiškė senattf- 

- rius Charles Percy.
Sen. Percy prašė prezidentą 

, lęLsti kariams naudoti Amerikos 
> satelitą, kad žinotume, kur*djr- 
bartiniu metu yra kiekvienas 
Amerikos lėktuvas. Uždraudus 
Sovietų lėktuvams naudoti laSK 
vojo pasaulio aerodromus, susi

siekimas lėktuvais jau yra be 
tvarkos.

PREZ. REAGANAS ŽADĖJO 
PADĖTI PORTUGALIJAI'

; WASHINGTON, D.C. — Pre- 
’ sideritas Reagan prižadėjo Por- 

■ lugalijos prezidentui padėti Por
tugalijos ūkiui atsigauti ir su-’ 

"Ytiprinti demokratinę, santvarką 
krašte, — pareiškė atvykęs pre
zidentas.

Prezidentų pokalbyje buvo iš
kelta visa eilė abi valstybes lie
piančių klausimų. Amerikos lek
avai naudoja Azorų salose esan- 
į Lajes aerodromą. Sutartis 
:am aerodromui naudoti pasi
baigė šių metų pradžioje, bet 
įauja sutartis dar neaptartiŲir 
repasirašyta. Dabartinė vyrįąu- 
ybė buvo patenkinta, kad svę- 
imos valstybės nepagrobė Ako- 
•ų salų. Toks pasikėsinimas bu
žo padarytas. Amerikos nauji 
ėktuvai dabar gali skristi tie
kiai į Egiptą. Azorų salos dabar 
Amerikai jau ne taip reikšmin- 
’os, bet Portugalija sutinka 
.eisti amerikiečiams naudotis 
Lajes aerodromu. Dabar, kai 
rukrito aukso vertė, tai Portu
galijos prezidentas norėtų pasi
rašyti dėl tos bazės sutartįLsu 
Amerika ir gauti iš Amerikos 
.’ortugalijsi labai reikalingus 
dolerius.

— New Yorko miestas pasky- 
ė 28 milijonus dolerių, kad ga- 
•tų pataisyti senus namus ir 
cistų benamiams juose gyventi.

Rugpiūčio mėnesį visuose didesniuose Kinijos miestuose buvo 
suimti šimtai nusikaltėlių, kurie praeitą trečiadienį, rugsėjo 

11 d., aikštėse buvo sužaudvti.— Čikagos meras H. Washing-

ton yra įsitikinęs, kad Edward 
Vrdolyak pasitrauks iš miesto 
tarybos pirmininko pareigų.



Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENĖ.

LEIDĖJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

Redakcinė komisija: ST. JUSKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ.

KAS PRIVALĖTŲ VADOVAUTI 
IŠEIVIJAI?

Mūsų tauta yra išstatyta pa
saulinio politinio vyksmo ę isto
rinį <bandymą, gyventi ar mirti. 
Išeivijos uždavinys yra gelbė
tis — stengtis išlikti tuo, kas 
esame ir padėti pavergtai tautai 
siekti laisvės Lietuvai. Tai gy
vybinės reikšmės tautinės misi
jos uždavinys. Šiam tokiam 
svarbiam tautiniam uždaviniui 
privalėtų vadovauti tik rinkti
niai asmenys, tik stiprios tauti
nės, moralinės asmenybės, ku
rie savo asmeniu .moraliniu gy
venimu ir vadovavimo gabumu 
šviestų visai išeivijai, kaip švytu- 
rurys kad šviečia jūros laivams. 
Tik sveikos moralės, kieto tau
tinio charakterio vadovai turį 
autoritetą ir gali, sėkmingai va- ‘ 
dovauti. Itin būtina budėti, kadi 
Į vadovaujančias išeivijos vie
tas neįsigautų politiniai šarlata
nai ir moraliniai palūžėliai, ko
kius lengvai gali pasitelkti oku
pantas prieš išeiviją, galimai 
greičiau sunaikinti jos organiza
cinę veikią ir šitaip nutildyti 
jos vieningą balsą, reikalaujan
tį laisvės'Lietuvai. Tad. renkant 
organizacijos vadovybę, ypač 
pasaulinės apimties, kokia yra 
PLB'-nė, šią vadovybę tenka rink
ti su giliu tautinės atsakomybės 
pajautimu. Na, ir jei šitokios 
atsakomybės rinkėjai neturėjo;, 
tenka giliai apgailestauti...

Atsimenant, kad kiekviena lie
tuviška organizacija ir net pa
skiro interesi klubai atlieka 
tamFtikrą tautinės misijos užda
vinį. tad ir šiems organizaci
niams vienetams taip pat tenka 
pasitelkti budrumo ir atsargu
mo vadovybes renkant. Į valdy
bas rinkti ne tuos, kurie lik su
tinka, bet tuos, kuri tinka, jau
čia tautinės misijos atsakomybę, 
yra tvirto tautinio nugarkaulio 
ir demokratiškai nusiteikę.

Moralė yra viena pastovi ir ( 
nedaloma dvasinė vertybė

Nei dvigubų matų, nei dvigu
bos moralės nėra. Medžiaginiu 
pasaulis turi sutartinus, pasto
vius matus ir juos visi yarbiir
gi žmonės naudoja. Kas bandė

pritaikyti dvigubą matą, tas pa
žeidžia socialinio gyvenimo nor
mas ir atsistoja už įstatymo ri
bos. Nėra dvigubos moralės; yra 
tik pastovi ir nedaloma moralė. 
Kas yra moralu, yra moralu vi
siems, visoms tautoms ir visais 
amžiais. Moralė yra didelė dva
sinė vertybė, kultūringo žmo
gaus neatsiejama gyvenimo da
lis. Tad, asmuo prasilenkęs su 
moraliniais principais šeimoje, 
jau savaime praranda visuome
nės pagarbą ir pasitikėjimą. To
kiam belieka tik į šešėlį trauk
tis...

Šeima yra pirmoji ir pati svar
biausia socialinio gyvenimo ce
lė. Tad svarbu, kad ši celė — 
šeima būtų moraliai stipri. Pav., 
šeimos tėvo, jau vaikus išaugi
nusio, pastūmimas šeimos moti
nos į šoną ir čia pat merginos 
už rankos paslgriebimas net vie
šai, yra nesuderinamas su. jokia 
moraline etika, nei su religiniais 
principais, nei su tautine šeimos 
tradiciją, šitoks elgesys yra tik 
asmens charakterio nepastovu
mo demonstracija ir viešas vi
suomenės moralės žalojimas. 
Šiuo atvedu, moralios visuome
nes pareiga pakelti balsą prieš.

Logiškai galvojant negalimi 
leisti, kad palūžusi asmenybė 
su šaržuoto asmeninio gyvenimo 
žmogus ir galėtų.vadovauti mo
ralei visuomenei. Ir jei šitoks 
palūžusios moralės asmuo netu
ri drąsos pasitraukti iš vadovė 
pareigų, tenka jį paprašyti tai 
padaryti... Išeivijos gyvybinės 
reikšmės uždaviniai neleidžia 
daryti jokio žaidimo iš organi
zacinės veiklos. Tad to nedary
kime!

Jei ponas V. Kamantas neturi 
pilietinės drąsos rezignuoti, ten
ka ji paprašyti iš pareigų pasi
traukti... Išeivijos gyvybinės 
svarbos uždaviniai neleidžia da- 
ryti jokių juokų, jokio neatsa
kingo žaidimo iš organizacinėm 
reiklos. Atsiradę kliuviniai pri
valo būti pašalinti! Z. J.

Raštus siųsti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, UI,

' .i

fe. LIET. BENDRUOMENĖS ŠIMTININKŲ PAGERBIMO BANKETAS 
Iš dešinės, sėdi: dr. V. Pliopiys, dr. J. Danilevičienė, dr. K. Šidlauskas, 
kan. V. Zakarauskas, D. Trieienė, dail. J. Tričys, K. čiurinskas (East 

Chicagos apyl. pirmininkas) ir kiti R. LB-nės pasišventę veikėjai.

Šaukiamas JAV R LB-nės tarybos 
prezidiumo narių susirinkimas

Enciklopedijos tomas bus 
iimtų puslapių ir kainuos $25 
iol.
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1.

Tautos švente ir Šiluvos atlaidai
Jau senokai Motina švenčiau

sia pasirodžiusi Lietuvoj pieme
nėliams. Jos garbei pristatyta 
daug bažnyčių. 1957 metais 
Marquette Parke pastatyta baž
nyčia. Jos didžiajame altoriuje 
yra stebuklingo Šiluvos paveiks
lo kopija. Prel. kun. A. Poškus, 
aplankęs Lietuvoje Šiluvos Mo
tinos Šv. bažnyčią ir dalyvavęs 
atlaiduose, parvežė senosios baž
nyčios akmens atlaužėlę, kurią 

: įstatė į monstranciją ir kaip re-
likviją per atlaidus bučiuojame. 
Ji padėta šoniniame Motinos šv. 
altoriuje.

Parapijos biuletenyje rašoma: 
“Šiluvos atlaidų proga mūsų 
bažnyčioje melskime Marijos 
užtarimo mūsų broliams ir sese
rims Lietuvoje ir taipgi sau Die-, 
vo malonių”.

1 organizacijos rinkosi į 
Maria High mokyklos kiemą. Iš 
čia pagal tradiciją precesija vy- 
ko į parapijos bažnyčią pamal
doms.

Dalyvavo šios organizacijos 
su vėliavomis ir nariais: R. Liet. 
B-nė, 112 kuopos Lietuvos vy
čiai, Šv. Rožančiaus ir Adoraci
jos draugija, Lietuvos Dukterys, 
parapijinės mokyklos mokiniai, 
šv. Vardo draugija, ŠL Terese 
Society, Lipniūno kuopa.

Procesijos metu policija su
stabdė aplinkinių gatvių trafiką.

(Viens kito klausėm, kur 
mūsų patriotinės organizacijos, 
jaunimas, kurie buvo pakviesti.)

1:15 vai. išsirikiavo tūkstanti- 
aė minia. Priekyje buvo neša
mas kryžius. Procesijai vadova
vo kim. A. Mankos.

Pirmi ėjo mokiniai, seselės,
Atlaidų tvarka: rugsėjo 7 d. j parapijos choras ir organizaci
ni vakare orasidėio Šiluvos1 jos. Seselės išdalino atspausdin-

MrUų'ioilv Pfukr l.h:c8gos miestas buvo stiiuoibęs ditlvlę 
rudens šventę, kurioje dalyvavo virš-500 žmonių. Buv<» 
garsi ni>iaka, girdima viasiuc parke. Buvo apie šimtas 
visokių stalu ir palapinių, -kurios pardavinėjo įvairiau-j 
maistą. žibučius Paveiksle matome jokubauska te. pa
kančią kugelį. (Nuotrauką-traukė Al 4 a-ti-

7 vai. vakare prasidėjo Šiluvos 
Novena Šv. Marijos garbei ir tę
siasi visą oktavą.

Rytais šv. Mišios 9 vai. ir pa-, 
mokslas. Vakarais 7 vai. šv. Mi- 
šios ir pamokslas.

Klebonas, pradėdamas nove
na. pasiskunlė, kad kreipęsis (• 
vienuolynus, prašydamas pa
mokslininko, bet negavo. Tad 
parapijos 
laikys šv. 
mokslus.

tą lapą su giesmėmis “bveika 
Marija”, “Marija, Marija” ir kt. 
Visi ėjo giedodami. Priekis bu
vo prie, bažnyčios, o uniforinuo-

*
Skaitytojus pasiekė naujas 

Varpo žurnalo numeris

Šiame vėliausiai išleistame 18- 
tame numeryje rašo visa eilė iš
eivijai gerai pažįstamų intelek
tualų. Daugumas jų nagrinėja^ 
dabartinio gyvenimo svarbius 
įvykius, padėdami, skaitytojui 
orientuotis išeivijos gyvenime ir 
pasaulinės politikos painiavose.

Straipsniu autoriai

A. Kučys pateikia net kelis 
straipsnius: šimtmetis nuo tau
tos pavasario, Viktorui Karosui 
prisiminti, Nostalgijos totalinei 
/aidžiai simptomai ir kit.

Dr. K Karvelis — Partizanų 
laisvės kovų prasmė ir J. Au
dėnas.

Inž. Ed. Jasiūnas — Skridimas 
Lietuvos garbei.

Dr. Alb. Gerutis — dr. J. Šau
lys.

O. V. Milašius ----- Pavasario
ųiesriė, eilėraštis.

B. Novickienė — Lietuvos ka
rininkai.

A. Kučys — Europos parla
mentas už Lietuvos laisvę.

G. Breichmsnienė — Septin- 
omos tautiniu šokiu šventės be

laukiant.
L. Dovydėiias — Atsigrįžus at

galios (novelė).
A Kučys — Viktorui Karosui 

prisiminti.
Agt. J. Daugėla — Laisvės 

žvakutė užgęso.
Mečys Mackevičius — Opozi

cijos pastangos gelbėti tautą.

kunigai pakaitomis
Mišias ir sakys pa-

Motinos švene, šratui^ su veži
mėliu. EiSeūbj ė - dalyko daug 
moterij, pasipubšusių Vaiitiniaiš 
rūbais.

Dalyvavo keletas Columbus 
vyčių, pasipuošę šalmais.

Viename protarpyje klebonas 
dėkojo, seselėms, chorui ir vi
siems dalyviams.

Prie statulos nuo klebonijos 
įsijungė vysk. V. Brizgys ir ke
letas svečių kunigų.

Bažnyčioje išsirikiavo apie 14 
"1 vėliavų prie grotelių. Dalyviai 

užpildė suolus.

resu: P. O. Box 95 So. Boston, 
Ma. 02127. Z. J.

Apylinkių veikla
East Chicagos apylinkė

East Chicagos apylinkė, vado
vaujama energingo ir darštaus’ 
pirmininko K. Čiurinsko suren- 

. gė tikrai šaunų pikniką — tik- 
] ?ą vasaros džiaugsmo puotą. Bu- 
i vo puikus oras, gerds lietuviško 

skonio maistas ir turtingų dova
nų, kurias skirstė pats pirminin
kas. Maistu judriai rūpinosi po
nia Ciurinskienė. Maistas tik- 

— ] rai buvo skaniai pagamintas, už 
ką tenka padėka patyrusioms 
šeimininkėms.

Kviečiama daly vau t Centro 
valdyba, apygardos ir apylinkių 
pirmininkai arba įgaliotiniai.

Pasitarimas — susirinkimas 
įvyks š. m. rugsėjo mėn. 24 d., 
ještadientĮ, 10 v» ryto;-Liet. Tau- 
.iniuose namuose (6422 So. Ke- 
dzie Ave., Chicago, Ūl.).

Svarbiausieji susirinkimo—pa
ritu rimo darbotvarkės punktaiij

Atidarymas — dr. Valėnti-• 
nas Pliopiys.

2. Bendra mūsų (R. L. B-nės) 
padėtis — dr. V. Dargis

3. Leidinėlis: "Kas mes esą-- 
me ’? — kan. V. Zakaraus-| 
kas ir A. Tauginas.
Teismo reikalai — inž. Sta
sys Dubauskas.
Spauda ir kiti reikalai 
Z. Juškevičienė.

JAV (R) L. B-nės istorijos
reikalu — A Juškevičius, j piknike dalyvavo centro val-

JAV (R) L. B-nės Tary-| dybos pirmininką^ dr. V. Dar
bos narių ir atstovų suvažią 
vintas — A. Repšienė.
Kalbės ALTos gen. sek, 
inž. Gr. Lazauskas.

9. Klausimai ir sumanymai.

Maloniai kviečiami
rinkime — pasitarime skaitlin
gai dalyvauti ir patiekti klausi
mus bei sugestijas (R) L. B-nę 
.iečiančiais reikalais.

Su pagarba,
A. Repš cnė,

j kiu išmastvtu straipsnių.
Tarybos] '

4.

5.

6.

7.

8.

I
visi susi-1

gis, centro valdybos nariai-ės; 
apygardos pirmininkas inž. St. 
Dubauskas, iš Cicero, Brightort 
ir Marquette parko apyi. pir
mininkai bei nariai

J pikniką atvyko ir visų ger
biamas A. Kučys, “Varpopo” žur
nalo redaktorius, jis su savo 
žmona atvežė keliasdešimt eg
zempliorių “Varpe.” vėliausio 
numerių (18) ir išdalino pikni- 
kautojams. Jie tikrai turės ko 
pasiskaityti, nes žurnale yra pu L

* * *
11 d. R. Liet. B-nė 

prie parapijos salės. 
10:15 vai. pakėlė valstybinę ir 
tautinę vėliavas. Pakėlus tauti
nę vėliavą, sugiedotas tautos 
himnas. Tarp dalyvių buvo: kan. 
V. -Zakarauskas, kun. J. Juozevi- 
cius-, dvi seselės. Iš viso dalyva
vo apie 60 asmenų. Būrelis mo
terų, pasipuošusios tautiniais rū
bais, ir kiti R. LB-nėš nariai pa- 
ydėjo vėliavas į bažnyčią. Drau
gas kvietė daugelį patriotinių 
organizacijų dalyvauti iškilmė
se, deja, tik R. LE-nė dalyvavo 
vėliavų iškėlime.

Šv. Mišias atnašavo kan. V. 
Zakarauskas. Labai jautriai kal
bėjo apie kenčiančią Tėvynę, 
apie tėvynainių kovą už religi
jos ir tautos laisvę.

Šv. Mišių auką nešė pasipuo
šusios tautiniais rūbais ponios 
ir. Pocienė ir B. Repeikienė.

Parapijos choras, vadovauja
mas muziko A. Lino ir vargoni
ninko K. Skaisgirio, pradėjn 
giesme “Apsaugok Aukščiausias 
tą mylimą šalį”.

Daug asmenų ėjo prie šv. Ko 
manijos.

Pamaldos baigtos giesme “Ma
rija, Marija“.

Rugsėjo 
rinkosi

rijos garbei gražų pamokslą. Li
taniją Motinos švene. sukalbėjo 
kunigas V. Mikodaitis, o Šven
čiausiu Sakramentu po maldų 
dalyvius laimino Fr. Kelpša.

Choras giesme baigė procesi
jos apeigas.

* * *
Pagal nustatytą tvarką kas

dien buvo laikomos šv-. -Mišios 
ir sakomi pamoksimi. -NdVena 
baigėsi rugsėjo 15 d. 7 vak. 
su iškilmingomis SpeigeWf-S: šv. 
Miniomis, procesija, pafetiihini- 
mu.

JAV (R) L. B-nės 
Prezidiumo Sekretorė

— R. Lietuviu B-nės Vidurio 
Vakarti Aįrtfęfarna kviečia visus 
gaus'ai ats (artkyli į gegužinę, 
kuri įvyks mg-ėjo Ž5 d. (sek
madienį) Vyėhr salėje. P adžia 
12 vai. Veiks bates, vlrtu\-ė. hib 
>tės šulinys ir kitkas.

Visi dalyviai džiaugėsi ne tik | 
gražiu oru. bet ir puikia vieta;. 
didžiuliu sodu ir malonia ap
linka bei draugiška nuotaika.

Pagarba rengėjams ir paskata 
veiklai.

’.eišį.
Pateikiama žinių apie Varpi- 

■rihku srovės atstovu suvažiavi
mą Kanadoje.

Literatūra -- Naujų teidiniiį

» > ♦
Cicero apylinkė rengia 

Tautos šventę

Tautos šventės dieną paskaitąGal:ma užsisakyti Ljefuvię!
che klopedijbs papildomai kaitys inž. Gr. Lazauskas, AL-

tomq

Y. a loitižkrnas Liet. Enciklo- 
pedi bs ptnliMrnrts 37 tas temas. 
Yrv gul mybe ji užsisakyti, ir 
pas’uMi encikk pedijcH svarbo 
nių ž:n‘ . Enciklopedijos leidė
jas skelbia, kad prpitdomc nu
meric Hun išteistas tik toks sknk

Tos generalinis sekretorius. Vo
kalinę programą atliks Al. Buh- 
tinaitė. Rus ir vaišės.

Tautos šventės minėjimas vyks 
vietos bažnyioje ir sad^e: rųg- 
šėjomėn. Ht-d.. <ekfn'ądi«iį, 18r5^

Rafoma apie išeivijos reikšmę 
Lietuvai, pateikiant Įnėdymuš. 
Derettoa dabarties gyvenimo įvy*- 
khį apžvalgą, kbhų Lietuvos 
miestų herbai ir daugiau.

Žurnalo apimtis — 232 pusla
piai. šriftas vidutinio dydžio, 
gerai lengvai įskaitomas. Tech
niškai žurnalas gana patraukliai, 
meniškai apipavidalintas.

Vąfpo. žurnalo rėdaktųriųs -k

— Čiurlionio Galerija, fnė. 
(4038 Archer Avė.) š| rudenį tu
rės ke-.etą paroaų: speiio hiėrt. 
14 d. bu s dail. Miko šiieikin gim
tadienio proga ir HO metų kūry
binio darbo psrodą. lapkričiu 
1 d. vyks bendroj' |»arodą su 
premijomis. Lapkričio-gruodžio 
mėn. bus tapytojos Virginia 
Barton dalle's paroda. 1084 metų 
k(A>o mėn. bus dail. Antano Bku- 
po-Cooper darbų pėludn. Balan
džio mėn. velionio Teofilius 
Petraičio 5 metų sukakiles po
mirtinė < Iri lės paroda.

» » »
Noriu paminėti šį ėpSžoo’ėlį. 

1950 metais, aiūžinos albiftities 
agr. Grinkevičius dii'bo North 
Side radijo tete/izijo.s fabrike. 
Ir mane ten Įpiršo. Dirbo 800 
moie;-ų ir 18 vyrų, šalia Manęs 
lenkė, baigtimi Dirbo
te šfttfbjė peMitete. jos vy- 

i-sš sh sfttehri lt- dūkta iitešda- 
vo fti Visi įidikiai
kalbėjo iedkiskai. At khtūsiaii 
MbUdos: JŠs lė«0 tėhgvai
kalbat teikitta?’ M Mah atsa
kė: tai mės UtbsMė. kad
laikomės piię tehkę jririaįjij?s ir 
fcteigu“. Prie prisgihi pasakiau 
tekiui M- Klbpanė u; Jis pą-

n tor?? liaigiahrt l pir- 
briįjų rinigi-antų btdirb-
lah pfaigafs Užny-

mitybinį Ittrtų, hex iftatne 
pasmtžę- Į kUstkrihiv ypač jau
nimas.

baŽnyčicjė pamaHbs Vii vai. A Kučys. 'edUd^Ssrrarfb^iu?
salėje oficiali prė^rama.

MMOnIsi kvieefatei visi lie-1
Briškaitis. Leidžia Varpiiddkū 
filisterių draugija.

.Meile,
ir pagarba lavilt Kultūrai

''Us. kiek bus wvra»rter3trtrių 
priva-

tuviai šioje šventovėje dalyvau 
tl

Žurnalą galima užsisakyti šiuė 
;drėsu- T. BriškritiSi 1214 M laiduoja tenths ateity

U.
žsip’enumeruo- Rengia apylinkės valdyba.

Rengėjai
Ave. Melrose Park, III. 60106į

A. Naujienos. Chicago — Sat.*Mon<iay, September 17 19,



VLIKO VALDYBOS DARBAI • 
-VASAROS BĖGYJE ' J

Vl JKo valdybos atstovai š? tačiau šie netikslumai nemažiųa 
m.-rugpjūčio 13 dienos posėdžiui paties teksto svorio, 
patiekė- trumpą valdybos ypa/ 
tingesnių (ne rutinos) darbų ap
žvalgą: N’T.lKc taryba, kas du 
mėnesius ,Vykstančių posėdžių 
progomis, tikrina' VLIKo valdy
bos darbūs ir ųurode savo pagei
davimus. Tarybos reikalaviniu, 
kiekviename uos posėdyje daly
vauja VLIK<r valdyboj atstoja8-

Rugpiūčio 13 dienes VLIKo 
tarybos posėdžio bėgyje-VLIKO 
valdybos atstovas nurodė^ kad 
vasaros bėgyje visų įstaigų dar
bai /sulėtėja, bet to negalima Sa
kyt? apie valdybos ir VLIKo* įs- 
taigo$5.darbą. • ? ■; -

-VLįlKo ir Pasaulio Lietuvių 
Eendrūępoenės valdybų pirmi- 
nhlkamš?š. ni. birželio 30 dieną 
susitarus vystyti-pasitarimus dėl 
abipusio bendradarbiavimo, VL
IKo valdybos nariai svarstė ben
dradarbiavimo vystymo pobū
džio klausimus. PLB valdybos, 
pirmininkas draugiškajne laiške 
pranešė' VLIKui, kad PLB val
dyba buvo susirinkusi pirmam 
naujo sąstato posėdžiui ir kad 
spalio 1 dieną ji susirinks sa
vo- antram posėdžiui, po .kurio 
PUR i>us Ipastriiošusi susitikti 
su v VLl'Ko valdybos atstovais. 
Kaip žinomai. yLĮKag buvo yi- 
suųmet pasiruošęs susitikti su 
PLB atstovais ir paskutinių: 3-4 
mėtų bėgyje , btįvo. kvietęs VLI- 
Ko-PLB .pasitarimams.' VLIKas 
yra ir dabar pasiruošęs tartis su 
PLB- 'Viėmhtėlė sąlygą susiti
kimas yrą; ta, kad pasitarimai 
būtu nuoširdūs ir reiškiant abi- 
pūšę;pagarbą institucijoms it jų 
vadovams. „. A .

VLIKaš gavo JAV anibasado- 
rfe'Jungtinėm Tautom -raštą, ku- 
riamę yrą prezidento Reagano 
tekstas .pabrėšiąs Pabaltijo vals
tybių de:- jure pripažinimo su
kakties, tekstas. Šis raštas buvo 
JT sekretoriato Įteiktas visoms 
JT valstybių atstovybėms. Raš
te yra labili stipriai pabrėžiama 
Pabaltijo valstybių nepriklauso- 
mybė ir jų okupacijos neteisėtu
mas, . ELTA raštą išvertė lietu
vių kalbon ir kaip specialią lai
dą išsiritinėjo' laikraščių redak
cijoms ir lietuvių vadovams pa- 
saulyje. Ckrįgrnalaiis teksto la
pijos bus naudojamos atitinka- 
moniis progomis>r^|k$^k^X 
sieriiė valstybių*'vyriausybėmis. 
Pastebėtina, kad prezidento Rea- 
gąno ir taip pat ambasadorės J. savaitę darbui Niujorke.

. Klrkpatirickės š.rhil liepos" 18 kal
boj e: yrą keitęs faktiškos klaidos,

B

&

Detroito parapijos ęhoras

O
7^1

■« 
j 
1

. s* ... ......w

Rugsėjo mėnesyje VLIKas at
stovaus Lietuvą Pasaulio anti
komunistinės lygos (WACL) me 
tiniame suvažiavime Liuksem
burge. VLIKas paruošė ir įteikė 
suvažiavimo' rengėjams rezoliu
cijos projektą ir atitinkamus lyd
raščius. WACL programos ko
misija patenkino VLIKo prašy-, 
mą ir paskyrė rugsėjo riiėų. 21 
d. popietėje laiką Lietuvos klau- ’ 

. simų pristatymui. Valdyba ruo-' 
/ia reikalingą medžiagą įteiki
mui WACL suvažiavimo daly
viams. -.

1982 metų WAGL suvažiavime 
Tokijo mieste Lietuvą atstovavo 
VLIKo Įgaliotinis iš Australijos, Į 
tačiau tuomet Lietuva nebuvo, 
įtraukta į programą. Dalyvavi
mas Pasaulio anti komunistinės 
Ivgos suvažiavimuose lietuviams 
yra svarbus dėl kontaktų pra
plėtimo bendroje prieškomu-1 
cistinėje veikloje, bet ypač dėl J 
to, kad tai sudaro naujas gali-Į 
rnybe;, pristatyti Lietuvos pade-Į 

' ti vadinamų “trečiojo pasaulio”!
(pramoniniai neišvystytų) vals
tybių tarpe, kurios sudaro dau- 
:gumą Jungtinių Tautų • organi
zacijos narių.

, Valdyba.-jau antrus metus rū
pinasi vokiškos ELTOS atgaivi- jX)S nariai ruošia specifinius pa
niniu. Pagyvėjus Europos dė- 

rmesiui Pabaltijo padėties atžvil
giu, vokiškos ELTOS atgaivini
mas yra itin aktualus. Kaip ži
noma, ELTA kiekvienoje kalbo
je yra skirtingo; tam kraštui pri
taikyto, turinio.. Kandidatas EL- o _ x „
TAI redaguoti todėl turi būtil vybės, įsteigimo. Ši sukaktis bus 
gana.aukštų kvalifikacijų. Šiuo minima metiniame VLIKo sei- 

' metu valdyba laukia atsakymo me, kuris įvyks š. m. lapkričio
11, 12 ir 13 dienomis. Detroite.

tų- pabaigoje ELTA „ vokiečių1 vLIKą sudarančių grupdų atsto- 
kalboje bus atgaivinta. j

ELTOS atstovė Pietų Ameri
koje ruošia specialų rinkinį ispa
nų kalbos spaudoje pasirodžiusių 
straipsnių. Valdyba šiam leidi-

■K'™'
'fi- -. ••■v-.-;

DETROITO NAUJIENOS
Radijo klubo išvyko jau praeityj

Šiais metais -oras Įvairioms i> 
gamtą išvykoms labai palankus.

mą rankrašti apie lietuvių rezis
tenciją okupacijų' bėgyje. Rank- 

! raštyje pastebėtos' klados ir pra- 
lėidimai yra taisomi. Du valdy-

pildymus.
Baigdamas praneš imą VLIKo 

valdybos atstovas priminė, kad 
1983 metu lapkričio 25 dieną su
eina keturiasdešimt metų nuo 
formalaus VLIKo, kaip vienin
gos Lietuvos pogrindžio vado-

•> .#

M

prašė žodžio ir padėkojo visiems j 
dalyviams už gausų atsilankymą

iš-vieno asmens ir tikisi,'kad me-

vai .ir visuomenė yra. raginama 
ruoštis dalyvauti šiame jubilie
jiniame įvykyje. Seimo pro
gramą, kaip paprastai, ’ ruošia 
valdyba, o fizine šio įvykio ruo
ša rūpinasi Detroite sudarytas, 
komitetas. •/
■i VLIKo tarybos posėdžio daly
viai valdybos atstovo praneši
mu nebuvo patenkinti ir patiekė

Vasaros . bėgyje VLIKe/EL
TOJE talkino panelė Danutė 
Skųkąuskaitė -iš Kanados. Jos 
pastangomis buvo padidinti EL
TOS sąrašai apie 600-tais naujų - eilę klausimų ir pastabų, 
ądresų. P-lė Skukauskaitė taip Pirmiausia buvo pareikšta^ kad 
pat skyrė daug pastangų VLIKo lietuviška ELTA dabosi labaii ne-' 
ELTOS turto inventorizacijos' įspūdinga. Jos apimtis ir turi-
|^arl^na|| r Jautos Fondas pa
kvietė* p-lę Skuka'ūskaitę paskir
tį ; paskutinę rugpiūčio mėnesio

' Valdybos nariai daug laiko pa. 
skyrė vertindami spaudai ruošia

hys. mažėja, „ spaudos .darbas 
prastėja. Yra ' būtina spausdin
ti Tautos Fondd aukotojų sąra
šus ELTOJE, bet yra abejojama, 
kad -verta lietuviškoje spaudoje 
juos kartoti. ; • • > B. P.

Radijo klubo išvyka O. Č. šadei- 
kų sodyboje pavyko labai ge
rai. Oras pasitaikė šu vėjeliu, 
dangus truputi debesuotas, tem
peratūra siekė virš 80 laipsnių, 

•o po medžių pavėsiu buvo kaip 
tik gerai. Publikos atsilankė 
gražus būrys — apie 150. Atvy
ko svečių iš arti ir iš toli: iš Ro
chester ir iš Kanados — Toron
to visuomenininkai — Danutė ir 
Aleksas Keršiai.' .

Kiek teko patirti — D, Ker-. 
šiene dirba Toronte valdžios 
įstaigoje. Ji tarpe lietuvių ak
tyviai įsijungusi Į skautijos veik
lą; nuolatinė Naujienų skaity
toja ir rėmėja. .

Po medžių pavėsiais šnekučia
vomės ir vaišinomis skaniai pa
gamintu maistų: kugeliu, koldū? 
nais, balandėliais ir dešromis 

. su kopūstais. Buvo ir skanių 
pyragų, užsigeriant_ kavute iri 
kitais, šaltais gaivinančiais gė:.. 
rimėlfais. Buvo- ir kitokių pa-> 
Įvairinimų, gausus dovanų sta^ 
las; kurias paskisrtė DLOC 
pirm. dr. A. Barauskas. Be abe-- 
jo buvo ir laimingųjų, kurie 
grižo į namus laimingi. O tie, 
kurie nieko nelaimėjo, tai nenu
siminkite — laimė nusišypsos 
sekantį kartą.
, Po laimės traukimo, publiką 
grįžo prie savo stalų pokalbiams. 
Kažkas sužinojo, kad Rožė Ra- 

>zauskiene švenčia savo -varda
dieni. Ta proga stalo artimieji 
užtraukė Ilgiausių metų ir va
lio. *

Klubo pirm. K. Gogelis pa/

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
' ; > LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno tr moksli 
I1M m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą. Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, Muštruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Sflelkio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* ir A. Virn<

> DAINŲ IVENTftS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tin

Ivente* bei Jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJj 
tas Fuoao Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne aatnu 
gyvenimo bruožų apralyma*, bet tiksli to laikotarpio buities Kto»

Įdomiai piralyta rtudija apie Rytprūriua, remianti* PaEaJnil W

netarlnt ErfSBnys ffitwtraotM nuofratiYom!*, pabaigoje duodami 
▼itovardžhj pavadinimaJ^tr jų vertinta! J vokleEų kaffią. DiSaJ 
t*udlngo> 335 pnM, knygoje yra Rytprūafų lamėlapta. Kaina W

V KJ CAUMS E1M1, ralytojoi Petronėlės Orintaltėf atM 
mtnSnal ir minty* kajrfe aanaenia Ir vietai neprfL Hefttvoje fr pir 
m airiai* bolševikų* okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik U. ’ ’ • -

1 t JULIUS JANONIS, poetas ir revoliudonierlm, neaupm 
H* Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje; tik s» 
rrrrgio Jalinsko knygoje sple Julians Janonio gyvenimą Ir poa 
riji.* Dabar būtų jį g^tima pavadinti kovotoju už žmogau* teises 
Knyga y-a ffiddlo formato, 265 puslapių, kainuoja fS.

Deja, 
pasigyrimai apie LB buvo labai 
švelnūs. Davė ištraukas iš ra
šytojo Girniaus knygos. Bendrai 
pamėmus, prelegentės paskaita 
paimta iš Lietuvių Dienose Či
kagoje rašytų straipsnių turinio, 
Žinoma, kitaip ir būt; negalėjo, 
ries paskaitminkė PLB v-boi 
vicepirmininkė.

Paskaita užtruko apie 15 min', 
Kažkodėl nebuvo gauta jokios 
proklamacijos. Minėjo, kad būk 
tai Washingtone buvo paskelbę — 
ta lietuvių diena. .

Kunigas taip pat invokacijo? 
neskaitė. Stasio Santvaro eilėj- 
raštj deklamavo Audronė Kas* 
putytė. Po to buvo išnešamos iš 
salės vėliavos. . . i

Meninę idalį. atliko tautiniu 
šokių “Audinys”, vadovavuajant 
Rusnei Kasputytei. Išpildyta; 
Čigonėlis, Blezdinginis jonkelis;

(Nukelta į šeštą puslapi)

ir parėmimą Radijo klubo veik- Į v 
los, kas finansiškai kasą papi-- 
dė. . .

Sekantis klubo didesnis rengi
nys bus — gegužinė po stogu.

Ruošiant išvyką pagelbėjusios 
ponios: S. Drižienė, E. Bulotie
nė, O. Sadeikieiie, Č. Šadeika, 
P. Tina, B. Barauskienė, V. Bu
lotienė ir kitos talkininkės. Prie 
baro dirbo A. AndĮriušaitis ir| nepasakė. 
J. Mačiulaitis. Visais atvejais 
gelbėjo L. Šulcas, A. Pusdešris 
ir kiti talkininkai.^,,. „ .... % ..

Nuo šios dienos; Radijd klubo 
valandą redaguoja, ir praveda 
Kazys Gogelis, tel. *535-6633.. 

AntįįS^auskas
Tautos šventes ■ tntj^'jijnas ^

Po dvieriu metu nertraukos vėl 
atgaivintas Tautos švehtės mi
nėjimas. Prieš ‘tris savaites 
“Drauge” pasirodė LB trumpų 
žinutė, kad kaip -kas vėl pagei
dauja Tautos šventės 'minėjin^ 
LB apylinkės vąldyba^tiiulįrė.' 
rugsėjo mėn 11 d. sunipšti'tiii- 
nėjimą. šventės minėjimas pra
sidėjo su pamaldomis visose tri
jose lietuvių parapijų šventovė
se.

• Šv. Antano parapijos švento
vėje Tautos šventė .buvo atžy
mėta su pamaldomis 10:30 vai. 
ryto. Organizacijos dalyvavo su; 
vėliavomis: Kūrėjai savanoriai/ 
Dariaus-Girėno klubas, St. Būti 
kaus šaulių kuopa ir tautinė 

i vėliava. Šv. Mišias už Lietuvos 
laisvės kovotojus atnašavo ir tai 
dienai pritaikintą pamokslą pa
sakė tos parapijos'klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Šventų mišių 
metu gražiai giedojo parapijos

choras, vadovaujant muzikui St. rytum anie neegzistuoja. 
Sližiui. Maldas skaitė Albertas 
Misiūnas. Po pamaldų parapi
jiečiai pasivaišino pyragais ir 
kavute.

Kiek teko patirti — Dievo Ap
vaizdos parapijos šventovėje mi
nėjimas buvo pradėtas šv. Mi- 
šiomis taip pat 10;30 vai. ryto, 
kurias atnašavo tos pat parapi
jos klebonas kun. Viktoras Kriš- 
čiunevičius.

Po pamaldų, pasivaišinus py
ragais ir kava, prasidėjo akade
mijų LB apylinkės pirm. J. 
Urbonas po trumpo žodžio pa
kvietė Įnešti švyturio jūrų šau
lių, skautų, ateitininkų ir' tau
tinę bei kitas vėliavas. Vėliavų 
ceramonijai vadovavo Jūrų šau
lių kp. pirm. Bronius Valiukė
nas. Sugiedotas Tautos himnas 
ir pagerbti mirusieji už Tautos 
laisvę. Paskaitai pakvietė PLB 
v-bos vicepirm. Mildą Lenkaus
kienę, kuri trumpai priminė Tau 
tos šventės reikšmę, ir apie, lie
pa vyku s į Vytauto karūnavihią 
Lietuvos karaliumi; paklausė ar

■ dar ilgai kentėsime svetimoje 
žemėje ir aplinkoje; priminė 
prasidėjusius mokslo metus, vei
kiančias 27 Lituanistines mokyk
las, bendradarbiavimą su tėvy
ne; paklausė, kiek ilgai dar iš* 
liksime lietuviais, ypač jauni
mas? Priminė,/ kad .sukūrėme 
LB, kuri ilgiausia išliks lietuviš
ka; pabrėžė, kad, reikia ir kitų 
pagalbos, bet kas tie kiti taip ir

Kalbėjo apie vienybę. Prele
gentės kalba ’daugiasia sukosi 
apie LB, .veiklą. bei., ąpie visas 
kitas organizaccijaš, kaip/tai; 
skautus, ateitininkus, susivieni
jimus, vyčius ir kit, bet apie 
veiksni tis nieko nepriminė, ta.

ENERGY
WISE
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avi gtsęfm

organizacija,;'lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yra -seniausia, didžiausia , ir„ turtingiausia, lietuvių fraternalinė

-•/ - - a . - r ' ------45

- atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
‘•dšrbns dirba. ‘ ' i T;

v* 'i StA ^St&dĮfęlo diegiau kai^ AŠTUON^ ^JLHONUS doleriu 
\ y rapįdfaudų savo' nariams. z 7 :<
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
. Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 

; Susivienijime. iipsidKiusti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
, Insurance, kuri ypač- naudinga jaunimui, siekiančiam 

aukštojo .mokslo ir'jų gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

; . ‘ $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
; SLA — kuopų yra visose liętarią kolonijose.

Kreipkitės į sa»& ^siinkėg kuopų vąjkėjui, 
jie Jums mielai paselbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir. tiesiai .į .SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307, W. 30th St, New York, N.Y. 1000X

TeL (212) 563-2210

i
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fr patarė mums toliau studijuoti.

Kieti rtr<eIi*L

Eat-Monday, September 17-19, 19833 — Naujienos, Chicago

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
f W. 69th St., Chicago, HL 60629 '♦ TeL 925-2737

t :fW?ltlhįh|prfi

..■ JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, 111.

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

■ tS * • -V

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

1W»m TeL 476-2206

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVAMl

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
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Sveikiname Povilą P. Dargi, pajėgusį 
radijo valandą leisti 50 metą

Sveikiname Povilą P. Dargį, Pittsburghe pajėgusį 
leisti radijo valandą ištisus 50 metų. Amerikoje turime 
kelias radijo valandas, bet neturime nė vienos, kuri būtų 
savo klausytojus informavusi ištisą pusšimtį metų. Kiek
vieną sekmadienį, ne vakarais, ne vidurnaktyje ir ne 
ankstyvo ryto valandomis, bet tuojau po 10-tos valandos 
ryto, 'suskamba- “Lietuviais mes esame gimę/,o už ke
lių sekundžių užgirsti stiprų PėvilC• balsį,5 pranešantį 
svarbiausių žinių, liečiančių Visus liefetiviuš, liečiančių 
Pittsburghą, liečiančių seniausią lietuvišką organizaciją 
— SLA ir kitus lietuviškūš dalykus.

Kad Pittsburgho lietuvių radijo valanda išsilaikė 
50 metų, tai tos valandos klausytojai žino, jog tai ne vieno 
Povilo darbas. Tai yra darbas abiejų Dargių — Povilo ir 
jo žmonos Gertrūdos Bakanaitės Dargienės. Jeigu Povi
las surenka ir paskelbia pačias svarbiausias lietuviškoj 
gyvenimo Amerikoje žinias, tai Gertrūda atneša pritai
kytą lietuvišką muziką, dainas ir giesmes. Dargienė pati 
yra dainavusi, chorams vadovavusi, chorus atvedusi Į ra
dijo valandą ir visą laiką perimanti mikrofoną, kai Povi
las turi minutei, arba savaitei, išvažiuoti. Amerikoje 
gimusi Dargienė pajėgia gražia ir aiškia lietuvių ar anglų 
kalba per radijo valandą pranešti žinias.

Be to, ji radijo valandos vedėją Povilą Dargi žie
mą ir vasarą nuveža į radijo stotį- Nuveža laiku, kad ne
pavėluotų, nes laikas neleidžia pavėluoti. Dargiai galėjo 
išlaikyti tokį ilgą laikotarpį tik todėl, kad per 50 metų 
abu rūpinosi radijo valanda. Galimas daiktas, kad tas 
bendras darbas ir abu Dargius gražiam ir pavyzdingam 
gyvenimui sujungė. Jeigu jiedu abu per pusę amžiaus 
tą radijo valandą pajgė vesti,- tai visi žinome, kad jiedu 
abu pusę šimto metų gražiai sugyveno. Galimas daiktas, 
kad gražiai sugyveno, nes kartu dirbo. Jiems nebuvo 
kada bartis, nes visą laiką abu rūpinosi radijo valanda.

Vienas rūpinosi Žiniomis, 6 antroji dėrino faršui, pirfl- 
pindama muziką, dainas ir giesmės.

Reikia pripažinti, kad Povilas Dargis mokėjo pagau
ti ilgesį, kurį risi tremtin patekę lietuviai krūtinėje, jautė, 
bet nespėjo jo raštu ar žodžiu išdėstyti. Visi Amerikon 
patekę ir pradėję įsitraukti į šio krašto gyvenimą, pra
deda jausti ilgesį tėvų žemės, paliktų brolių ir Seserų. Po
vilas tą ilgesį labai gyvai pagavo ir mokėjo išdėstyti 
klausytojams.

Priminimas, kad lietuviais mes esame gimę, kiekvie
ną sujaudindavo, o tvirtinimas, kad lietuviais norime 
ir būti, viešai kiekvienam primindavo visų lietuvių troš
kimą. Amerika jiems yra brangi šalis, jie čia atvyko ie£ 
koti laimės, darbo ir duonos, bet jie ir amerikiečiams 
pasakydavo, kad ir čia atvykę jie nori būti lietuviais. 
Mokėjimas šia lietuvių savijauta aiškiai ir suprantamai 
antrojo Lietuvos himno žodžiais pradėti, kiekvieną sek
madienį traukė šeimas atsukti Dargių radijo valandą ir 
pasiklausyti, ką mums pasakys ar padainuos^ Kartais 
lietuviška daina giliau širdį paliesdavo, negu politinė ži
nia, užtat Dargis turėjo labai ištikimų klausytojų šeimą, 
kuri negalėdavo apleisti lietuviškos radijo valandos. Per 
tą pusšimtį metų Pittsburghe atsirado ir kitų radijo pra
nešėjų, bet jie nepajėgė išsilaikyti, pabuvę pusmetį, metus 
ar kelias savaites ilgiau, nutildavo, nepajėgdavo sudaryti 
reikalingos sumos už radijo valandą. Tuo tarpu Povilas 
Dargis ne tik pajėgė išlaikyti radijo valandą, bet ją iš
laikė toje pačioje radijo stotyje ir tą pačią valandą, kada 
pittsburghiečiai pusryčiauja. Radijo stoties savininkai 
keitėsi^ bet Povilas išlaikė savo valandą tuo pačiu laiku.

Visi suprantame, jog tai nebuvo toks lengvas dar
bas. Už radijo valandą reikia mokėti kasmet vis kylan
čias sumas. Reikia žinoti, kad visą eilę pranešimų reikia 
skelbti be jokio atlyginimo, bet taip pat reikia turėti 
apmokamų skelbimų. Be pajamų nešančių garsinimų 
jokia radijo valanda nepajėgs išsilaikyti. Tai aiškiai pa
rodo, kad Povilas turėjo apsirūpinti ir mokamais garsi
nimais.' į-.; ' ''I -V ?

’ _ * > A *'-• « * ' ' ' * į ** ' .- J ' Ii. t

Dargiai iš radijo valandos pragyventi negalėjo^ Dar
gis dirbo ir šiandien dar tebedirba Pittsburgho apskri
ties teisme. Baigęs Pittsbūrghė teisės mokslus, gavo dar
bo Pittsburgho teisme. Jis mokėjo gražiai sugyventi su 
teismo sąstatu, suprato kiekviėnd pareigas, o šiafidien 
jis pats yra Įtakingas teismo administracijos narys. Svar
biausia, jis tapo asmenišku teisėjų ir tarnautojų draugu. 
Ta draugystė nuėjo tiek toli, kad Povilas kelis teisėjus 
Įtikino tapti SLA nariais ir Įrašė į SLA kuopą; Jis įrodė, 
kad lietuvių SLA skiriasi nuo kitų panašių organizacijų, 
vadovybė ir organizatoriai nevagia, užtat turi sūdarę 
reikalingas atsargas.

Be radijo ir teismo, kuriame kiekvieną dieną jis turi 
būti paskirtas darbo valandas, Povilas yra SLA Pildomo
sios tarybos pirmininkas. Jam tenka dirbti šu šešiais Pil
domosios tarybos nariais ir daboti, kad visi Susivieni
jimo reikalai būtų pavyzdingai tvarkomi. Dargis yra 
didelis tolerantas. Be tolerancijos, jis tūri kitą nepapras
tai gerą charakterio ypatybę — bereikalingai nesigin
čija. Susidaro įspūdis, kad nuomonių skirtumai jo visai 
nejaudina. SLA narys gali būti bet kokio tikėjimo, bet 
kurios filosofijos, gali mokėti bet kuri amatą ar darbą.

Povilas Dargis ir jo žmona Gertrūda kalba Pittsburgho radijo stotyje.

Vakarų Vokietijos dienraštis kritikuoja 
prez. Reagano kalbą pabaltiečiams

Vakarų Vokietijos dienraštis jo parnrnėjhnas gali suerzinti 
Stuttgarter Zeįtung neseniai, totalitarinį milžiną. Taip skam_ 
kritikavo prezidento Reagano 
Pabaltiečių Laisvės Dienos pro
ga pasakytą kalbą. Opozicijos 
Socialdemokratų partijai artimas 
laikraštis tvirtina, kad Reagano 
pažadas Pabaltiečiams nepripa
žinti jų pąvergimo primena 
‘šaltojo karo” šūkius/ hepadedS 
pagerinti santykių tarp didžiųjų 
galybių, ir ;Stato pavojun taiką, 
.šie tvirtinimai susilaukė tokio 
komentaro ELTOS biuletenio 

.anglų k. TUgpiūčioinųmeryjė::
. “Liūdni,' menki, ■ ir graudziai 

pažįstami žodžiai. Pavergtosios 
tautos turi likti pavergtos, lais
vosios valstybės turi sutikti su

ba tautų pardavimo ir pataikavi
mo tironams evangelija. Ir ko
kia iliuzija, kad tokia skurdi 
galvosena bei elgsena padeda ap
saugoti “taiką”! Britanijos mi- 
nisteris pirmininkas Chamber- 
lainas kadaise patarė savo tau
ri ežiams nesirūpinti mažais, to
limais kraštais, kurių vardus 
sunku ištarti. Taip jis atnešė 
'taiką mūsų laikams’...

Nuolanki baimė, Užuot padejūr 
sj išsaugoti taiką, tiktai padrą- 

r sina totalitarinius agresopus arp-; 
tis neatsakingų veiksmų. Stut- 
garter Zeitung bendradarbiai 
mano, kad atiduodami ištisas

dalies Europos pavergimu, nes tautas Kremliaus malonei, jie

Dargis jaunas tapo SLA nariu. Jis kvietė kitus lie
tuvius tapti nariais, bet kai Chicagos seime grupė narių 
planavo nukreipti SLA netolerancijos kėliu, Dargis pir
mas pasiūlė pastoti kėlią šiai tendencijai. Kelias buvo 
pastotas, nuo SLA atskilo kelios kuopos, bet SLA ėjo lie
tuvių pasirinktu keliu, o atskilėliai visai nusigyveno. Po
vilas savo balsą pakėlė ir nepriklausomoje Lietuvoje, kai 
tolerancijoms priešai norėjo prievarta primesti studentijai 
savo valią.

Linkime Povilui Dargiui ir jo žmonai Gertrūdai su
derintai dirbti lietuvių gerovei, Lietuvos nepriklausomy
bei, demokratinei santvarkai, spaudos ir žodžio laisvei 
bei pagrindinėms žmogaus teisėms. Povilas ne tik kalbėjo 
apie visus šiuos visiems suprantamus dalykus, bet jis mo
kėjo juos ir vykdyti kasdieniniame gyvenime, nuo rytoJeigu jis yra lietuvis, tai jis gali būti SLA. nArys. Dargis 1. . . .

.simaišo į diskusijas, kai mato, kad narys nerodo toleran- iki vakaro, su kiekvienu žmogumi, su kuriuo susitinka 
ėijos ir pagarbos kitam nariui, kai to nario skelbiamos ar dirba bendrą darbą.
mintys kenkia Susivienijimui arba kai grupė' planuoja Linkime Povilui ir toliau būti tokiu, koks jis buvoLinkime Povilui ir toliau būti tokiu, koks jis buvo
visą organizaciją pakreipti netolerancijos kryptimi. Ta-' iki šios dienos, ir linkime abiem Dargiams dirbti tą pati 
da Dargis pakelia balsą ir netolerantą nutildo. darbą lietuviams, būrį iki šio meto dirbo, kol jėgos leis.

užsitikrins savo gerbūvį ir lais
ves, taip kaip 1938 metais Hit
leriui nuolaidžiaujančios politi
kos vykdytojai Vakaruose tikė
josi, jog išduodami Cek<slova- 
Itiją'. jie garantuos ‘biznį be pa- 
sakeitimų’ likusioje Europos da-

: tyje-
Stuttgarter Zeitung komen- 

tarai taip pat pailiustruoja Va, 
karu Vokietijos socialistinio są-c 

: jūdžid -mdraiihę krizę. Dalis vo
kiečių socialistų lieka ištikimi 
savo (demokratinei tradicijai ir 
remia teisėtus payer^ųr Europos 

: fantų siekius,, jkaiji buvo matyti 
Ebropos- Parlamente diskutuo
jant Pabaltijo klausimą; kiti, ta
čiau. stėngiasį/finlandizubti^yėj 
■kabų * Vokietiją, t dalyvaudami 
Maskvos rengiamuose ‘taikos” 
eifkudsė, atšiprašrnėdanii už so-į 
vietinę valdžią, ar kartodami 
Kremliaus liniją apie JAV-ių 
vyriausybės “pavojingą” politi
ką,' kaip Stuttgarter Zeitung skil 
lyse. .•

Koks skirtumas, palyginant su 
ahkstyvesniū vokiečių socialisti
nio sąjūdžio laikmečiu 19-amc 
šimtmetyje, kai rusų imperia
lizmo, engiamos tautos buvo gi
namos iš principo, o moraliniai 
kompromisai buvo laikomi kon
servatorių specialybe! Bet ‘firi- 
lamdizuojančių’ sbčialistų at
mintis taip toli nesiekia. Jie jau 
pamiršo, kad demokratiniai so
cialistai buvo tarp pirmųjų au
kų Maskvos viešpatijoje. Teisy
bę pasakius, jų atmintis sustoja 
prie Ostpolitik — Federalinės 
Vokietijos Respublikos kompro
misinės politikos Rytų Europos 
atžvilgiu — ribos. Toji Ostpo
litik jiems nebėra paprasta po
litika, kurią galima peržiūrėti

(Atkelta iš f. nsl.)'

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Bet ne, Petras labai greitai atmeta šią mintį, 
juk tai būtų baisi nuodėmė, ji supyktų. Geriau 
vaidinti visai ramų, nors jo rankos virpa,- nepa
rodyti jokio ičsišokimo. Pirmiau reiktų jai pa
sakyti, kad jis ją myli neapsakomai- Ir tai ne
gerai. Čia ne tokia vieta. O gal atsiklaupti ant 
kelių, kaip romanuose, kaip sakė, kad Andriekus 
prieš ją klaupėsi, ir tuomet jai pasakyti, kaip 
labai jis ją myli. Maišosi, lekia mintys skubiai, 
kaip- kregždės, jis negali apsispręsti. Bet ir jos 
mintys, rodosi, nesiriša, ji lyg hėftižito nei žodžių, 
nei jų prasmės nepagauna, ji žiūri į knygą ir savo 
akių nepakelia Į Petrą. Gal ji bijo, kad jos akių 
spinduliai gali sudeginti plonutę sienelę, kuri ski
ria jų meilę, ir stipriai jų glėbius bei lūpas su
jungti. Tai tebūnie kitai dienai, tepalieka geres
nei progai, o dabar užteks Šonkis prisilietimo, ji 
pasitenkins tik saldžiu meilės virpesiu, tik kad 
Petras nepajustų ir nesuprastų.

— Ačiū, Petrai, dabar aš jau galėsiu išversti 
toliau pati. — ji kelia knygą nuo kelių, uždaro ir 
deda prie kitų savo knygų, kurias buvo pasidė
jusi žolėie.

— t’krai buvo labai malonu jums pa
dėti. — atkako ųs, o j) viduje lyg kas sakyte sako: 
dabar, dabar pa; geriausias laikąs, pasakyk, kad 
ją mvl: švelniai j >s ranką paimk. Geresnės pro

gos niekuomet nesulauksi; Jis jau pasiryžta, tuo
jau savo širdį jai atvers, kaip ten bus — taip. 
Vargiai kada daugiau jis galės taip arti prie jos 
atsirasti- Jis tučtuojau jai sakys, kai tik ji kny
gas pakels, dabar...

— Triakšt 1 — lūžta kartelė. Jadvyga ir Pet
ras abu drauge Įkrinta Į didelę žolę. Supuvusi 
kartelė liebeišlaikė ir lūžo pačiu reikšmingiausiu 
motnefitn. fyg kas tyčia būtų jų meilei sląstus pa
spendęs. Ji pašoka iš žolės, lyg Įgelta, dulkinasi 
savo suknutę, griebia pabirusias savo knygas.

Už krūmų taku eina būrelis berniukų. Jų 
dėmesį patraukia kartelės trakštelėjimas.

— Ė. kas ten? — girdisi balsas.
Jadvygos veidas nusidažo raudonai, rodosi^ 

ji norėtų prasmegti Į žemę.
— Sudiev, — pasako ji, ir skubiai, neatsk 

gręžusi nubėga pro krūmus.
Lūžo tuomet kartelė, lūžo paskutinė jų meilei 

proga, lūžo drauge su ja ir Petro meilė.
t * ♦

Pasitaikius progai, direktorius Natauskas 
pasišaūkė Petrą:

— Baigei jau ketvirtą klasę, bet tau reikia 
toliau mokytis. Pasiruošk per vasarą, kad galėtu
mei išlaikyti egzaminus į šeštą klasę. Tie patyf 
mokytojai tau padės, ir tu nesunkiai per vasarį 
praeisi penktos klasės kursą, o rudinį išlaikysi 
egzaminus. Artimiausia gimnazija bus apskrities 
mieste, arba jei ne tai, galėsi eiti į Švendrinės 
gimnaziją, čia bus arčiau. Ret tai vėliau pažiū

rėsime, o visą vasarą mokykis.
Petras labai nudžiugo, kad direktorius juomi 

rūpinasi ir užgimė viltis turėti galimybę ne tik 
toliau mokytis, bet dar ir peršokti penktą klasę. 
Juk jei direktorius taip rūpinasi, tai, be abejo, jis 
sudarys jam galimybę duoti ir pragyvenimą 
mieste, nes jis labai turtingas ir jam nebus sunku 
vai padalyti.

Mokslo metai pasibaigė. Petras gavo progim
nazijos baigimo pažymėjimą su vienais penketu
kais it atsisveikino su visais klasės draugais. Nie
kis negili pasakyti, ar jiems dar teks kuomet 
susitikti. Girdisi, vieni važiuoja į vieną gimnaziją 
tęsti mokslo, kiti — į kitą. Jadvyga vyks į Šiau
lius ir ten toliau mokysis ir gyvens pas saro ve
dusią seserį. Petras daugiau jos nebematys, nebe
galės susitikti. Turbūt, lemta yta jo meilei likti 
giliai; giliai Uždarytai jo širdyje. Gyvenimas nėra 
romanas. Ir kam toji kartelė lūžo tuomet kapi- 
ndštį' / j - *

Prasidėjo vasara su karštomis dienomis, pra
kaitu palaistyta šienapiūte. Petro rankose vėl 
atsiranda dalgis bei grėblys, bet ir knyga su juo 
nesiskiria* Kada tik laiko sugavęs, atsiverčia ir 
skąifo. Negirdi jis nė paukštelių dainos, nei links
mučio Žiogų čežėjimo. Dalgis geria jo prakaitą, 
o margi knygos pdalipisi jo srhėgenis. Jau dveji 
metai kaip mokosi bė pertraukos, be atostogų, net 
be užtenkamo miego. Ar jis pajėgs, ar išlaikys jo 
nervų sistema?

Morta skaitė kažkuomet apie vieną neturtin

gą berniuką, kuris mokėsi ir mokėsi, nepaisė savo 
sveikatos, paskui gavo džiovą ir mirė nieko ne
pasiekęs. Ji bijo, kad ir Petrui taip gali atsitikti. 
Ji liepia ilgiau jam pamiegoti, pataria padėti bent 
kelioms dienoms knygą į šalį, atsigauti ir sustip
rėti, tuomet, sako, viskas jam geriau seksis. Bet 
kaip gi jis knygą padės, kad jam reikia mokytis, 
jis turi peršokti penktą klasę, gi atostogos tokios 
neilgos, tiek daug reikia praeiti matematikos, fi
zikos bei kitų dalykų. Viskas taip sunku, taip 
supinta, uždavinių galo nematyti Vieną pradėjęs 
spręsti praleidi valandas ir dažnai galų nesūvėdi. 
O kur visokiausia istorija su daugybe karalių bei 
kraštų, kur lotynų kalba su suliniai prieinamais 
Cesariais, Ciceronais Ir kitais, o prancūzų kalba, 
vokiečių... Dirbi, dirbi, o širdy neramu darosi, 
kad perdaug laiko praleidi ir nieko neišmoksti. 
Švystels saulutė, vasaros taip ir nėra, 6 egzami
nai čia pat Oi, kaip sunku juos laikyti, jei neiš
mokai užtenkamai.

Jo smegenys jaučiasi tikrai pavargusios. At
mintis gerokai susilpnėjo nuo pertempimo, pasku
tiniuoju laiku net dėmesys ėmė blaškytis. Jis 
skaito ir nedaug kas tepasilieka. Kažkokios pa
laidos mintys draikosi. Jis pastebi savo išsiblaš
kymą. nori sugrįžti prie savo darbo su visu atisl- 
kaupimu, bet vėl gimsta mintis,, ar dabar jis jau 
susikaupęs, gi tuo pačiu jis yra vėl nutraukęs 
mintį nuo dalyko, į kurį jis turi gilintis. 4 

(Bus daugiau)
~ a■tek—<7 j
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Funeral Home and Cremation Service

Teh: 562-2727 arba 562-272g

GAIDAS - DAIMIDMIKAS S1LE1K15 Rugiapjūte

OfiBi teiefBMs: 774-2*M.
sais krąsfais ir niekas j u nebūtu Parkinsonuų padėkos laišką.
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GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGO* 
3907 West 103rd Street 

VbIazuIos p<£&1

— Čilės vidaus reikalų ininis- 
teris yra pasiryžęs nubautis va
rio kasyklų unijos pirmininką 
Rodolfo Seguel.

QPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Ml* W. 71»t St Tat 737-5149

Tikri n g slri«- PT-jtsikn skinirty 

ir “contact leaaei",

chirurgų*, 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 337JJI 
TeL (8132 221-4201

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Waetchaater Community klinikų* 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim RA, Westchester, ill. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomia

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLtS IK 

PROSTATOS CHIRURGUA 
U54 WEST 63rd STREET 

Y i]audėt: cntrad. 1—4 pcgnM-

_Lietuviu Žagarės klubo poatostogi- 
nis nariy susirinkimas įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 24 d., 2 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500' S. Talman Aye. 
Nariai prasimi dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didzgalvis, rast.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gija rengia 45 metų sukaktuvini ban
ketą rugsėjo 17 d. Vyčių salėje^ 2455 
W. 47th St. Bus šalta ir šilta vaka
rienė. šokiams gros Gintaro orkestras. 
Pradžia 6 vaL vak. Bilieto kainą 10 di- 
lerių. Dėl rezervacijų s kambinkite 
476-6174. Kviečiame smagiai laiką 
praleisti su suvalkiečiais

E. Strungys

Žemaičiu Kultūros klubo poatosto-j 
ginis nariy susirinkimas įvyks trecia- 
dienį, rugsėjo 21 d., 1 vai. popiet, I 
Anelės Kojak salėje, 4500 S. Talman j 
Avė. Nariai prašomi atsilankyti, nes | 
yra svarbių reikalų aptarti.^ Bus vai
šės. Rožė Didžgalvis, rast.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

Eržvilko piliakalnis ir jo garsi praeitis
Šventojoje Žemaičių žemėje, matydami ginklu sunkiai įveik- 

kur žalios gfirios ūžiančios ir šią vokiečius, tarėsi, kaip būtų

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo poatostoginis susirinkimas 
Įvyks šeštadieni, rugsėjo 17 d., 2 vai. 
popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didzgalvis, rast.

galėjęs1'suturėti. Išbaidyti ark
liai išbėgiojo į laukus ir miš
kus. Vokiečiuose kilo sumiši
mas. Vieni skubiai vijosi savo

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kainą $5. Minkai 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
NBajjefcos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

UDEI

Charles Stasukaitis

...........................................
PfeRKRAUSTYMAl

Pilna
ŽEMA KAINA 

Priimam Masier Cžtarf? 
ir VISA kortele*.

L ŠERINAS. taL 925-M6S
—

t4

WOffi ® JEAN VANCE ir GEORGE SORINI I

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

Tel. RE 7-1213

i

t

ii

ii ivtlriy atstuny, 

ANTANAS VILIMAS 
T»L J76-1M2 arte 37649%

® Pirmoji mašina, popierinių 
maišelių darymui, JAV buvo iš
rasta 1860 metais.

Caaifian buo pirmadienio iki poni 
tadieaio B -JO *1L vakaro- 

Vl*<n iaidaa H WCKV atotie*.

Ved«|i — Aldone Davkw 
T.IHj 771-1543

RADIJO IEIMC5 VALANDOS 

žežudieniaia ir sekmalieniala 
nuo 8:30 iki 9M riL ryta 
Stoties WOPA - 1499 AM 

trimifueĮamos w mūšy studies 
Marquotte Park*. Laidotuvių Direktoriai
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HELP TO PROTECT -YOU 
m AN AUTO ACCIDENT!

* ACCORDING TO THE 
ftSTITUTE FOR SAFE! 

Lim, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY a 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LE|StN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES

___________________________ - -r, 1

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*" £*C£PT WH£NKt7 
DRIVING. NEVER-TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. ' 

.SOONER OR LATER ME 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572 STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 

LACKAWICZ

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, JL «K2f

“Lietuvos Aidai”
KAZt ĖRAZDilONYTt

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

1Š4S W. 71*t Sireai

Ckiaico, IDlnrxa 406X9 
TbM. f re-MT*

VAKARŲ VOKIETIJOS . ..;
(Nukelta į 5 psi.) 

ir pakeisti, bet virto fetišu.
Čia būtina pabrėžti dar vieną 

svarbų faktą, kuris išslydo iš 
Stuttgarter Zeitung redaktorių 
atminties. Dabartinė Pabaltijo 
kraštų padėtis, kurią tie redak
toriai norėtų užšaldyti, yra tie
sioginė 1939 m. rugpjūčio 23 'd. 
sudaryto Hitlerio-Stalino pakto 
pasekmė. Dienraštis faktiškai 
siūlo, kad reikia laikytis to pak
to slaptų protokolų. Ar Stutt
garter Zeitung nori įamžinti tą 
nesenos vokiečių istorijos paliki
mą? O gal Vakarų Vokietijos 
vyriausybė, su abiejų didžiųjų 
politinių partijų pritarimu, tu
rėtų viešai paskelbti Hitlerio- 
Stalino pa!ktą (nebegaliojankiu, 
kaip ji anksčiau atmetė 1938 m. 
Miuncheno sutartį?” (E) 

EVEN ON THE

šiandien senovės pasakas seka, 
stovėjo nuo amžių Žemaičių 
aukštosios pilys. Šiandien, kur 
teka upė Šaltona, vingiuodama 
plačiomis lankomis, tenai dabar' 
niekuo negarsus Eržvilko mies
telis naują gyvenimą gyvena ir 
milžinų gadynę Įnini. •

Eržvilko miestėlio laukuose 
prie sriaunios upės šaltonos^me- 
'Sžiais apaugęs kuo tankiausiais 
stovi aukštas Eržvilko piliakal
nis. Jis daugel metų čia jau riog
so, bet jo gąfbinga. praeitis že- 

Ltnaįčiuose tebėra gyva ir šiaridie- 
'ną. Seni žemaičiai kalba, jog 
šimtus metų .atgal ^oyejusj la- 

[ bai tvirta Žemaičiiį pilis?‘Čia 
buvę dideli karai su geležimi 
kaustytais vokiečiais. Taip šian
dien byloja senieji Eržvilko pa
davimai.

Senukas J. Švaistys, Kuris, 
kaip eržvilkiečiai sako, geriausia 
gal žinoti Eržvilgo senovę, apie 
piliakalnį man seniau pasakojo 
tokį padavimą, bet jisai sako, 
jog tikrai yra buvę.

Kitą kartą ant to piliakalnio 
stovėjusi kažin kokio Žemaičio 
pilis. Vieną kartą kažkaip at
sitiko, kad vokiečiai užėmė pi
li. Baliai kalną yra plačios lan
kos. Vokiečiai ten pasileido pa
siganyti būrį savo arklių, o pa
tys suvirto pailsėti, žemaičių 
kariuomenės buvo daug mažiau 
nei vokiečių, todėl ji stovėjusi 
pasislėpusi miške, žemaičiai,

THE ODDS ARE 
AGAINST THE
IRATE' DRIVER 
WHO TOES 
HIGHWAY.

galima gudrumu nugalėti. Ir at
siradęs vienas sumanus žemai
tis Budrys, kuris apsiėmęs vo
kiečius nuo kalno nubaidyti. 
Susirado pikčiausį eržilą, apsiu
vo jį vilkų kailiais ir pats pa
sirengė pulti. Naktį, kai vokie
čiai ramiai ilsėjosi, matydami, 
jog žemaičiai tolyn, pasitraukė 
į miškus, tik staiga į vokiečių 
arklių bandą įbėgo nei šioks, nei 
toks gyvulys nei vilkas, nei 
arklys. Stačiai sakant, baidyklė 
baisiausią. Vokiečių arkliai, už
uodę vilko kvapą ir pamatę ne
regėtą baisybę, leidosi bėgti vi

lų. Lietuviai ir nesnaudė. Nors 
žemaičių daug mažiau, bet pa
sinaudodami vokiečiu pakriki
mu, puolė visi žemaičiai iš miš
ko ir užėmė pilį: Užimtą pilį 
Eržvilku pavadino nuo žodžio 
eržilas — vilkas.

Tai taip byloja senas žemai
čių padavimas apie Eržvilko 
miestelio vardo kilmę ir senovės 
laikų karus. Šiaip ar taip yra, 
bet mums šiandien šis kalnas 
yra brangi istorinė vieta, nes jo 
pavidalas -aiškiai rodo, jog jis 
yra senovėje piltas gintis nuo 
priešų kryžiuočių.

B. Buračas

SOME CMIGAlSO MOTOR CUX5 

ixmssMiy dxmvg i 2424 West 69th Street

VAS AITIS-BUTKUS

Britu konservatoriai 
naudoja Lietuvos pavyzdį

Šį pavasarį vykusių rinkimų 
į D. Britanijos Parlamentą me
tu, britų televizijoje ir radijo j e 
buvo dažnai minima Lietuvos ir 
Pabaltijo okupacija. Prie to daug 
prisidėjo britų konservatorių 
partijos strategija — pasisaky
dami už atominių ginklų pasi- 
laikymą ir gindami savo pozi
ciją jie pakartotinai nurodė Pa
baltijo pavyzdį. Politinių debatų 
metu žemėlapiuose buvo nuro
doma į Lietuvą ir aiškinama 
kaip ji buvo Sovietų užgrobta- 
Po rinkimų D. Britanijos lietu
viai pasiuntė Britų konservato
rių partijos pirmininkui, Cecil

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■ r.- •*. i«r -K •- - - * *

. — - - - F f » ' . --^1 • _ - . r . - ., . -

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Henry Hyde reikalauja, 
kad Kongresas imtųsi priemonių 
prieš Sovietų valdžios įsakymą 
numušti keleivinį lėktuvą; ne
reikia vien pasmerkimu pasi
tenkinti.

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

Telef. 476-2345

./ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Jei gen. A. Pinochet atsi
statydintų, Čilės prezidentu bū
tų vidaus reikalų ministeris Ser-, 
gio O. Zalpa.

/ VANCE FUNERAL HOME “
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

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

LAIDOTUVIŲ iMREKTORLAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



— SLA 6-osics Apskrities me-

bus reika

Skambinti YA 7-9107

KOVOS DĖL LIETUVOS

*4.00
S3.00

PERSONAL.
Asmenų Ieško

. INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Telu 436-7878

D t M E $ I/O 
62-88 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebllie 
Liability apdraudimas pautinia- • 

karos. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

W So. ASHLAND AVI.
- TeL 523-8775

> . . -i mnm-

! STASYS ŠAKINIS
• LIETUVIS DAŽYTOJAS

W 4 *

Dažo namus iš lauko

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežJūri, įveiksią Ir 
grožis. Kietais viršeliais ________ _______

Minkštais viršeliais, tik ______________

Dr< A. J. Guisen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

G*Hma trip pat nžsakyti paštu, atsiuntus čekį arb* 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dedari 51 perriunthno iriridoma.

Emil Kuraitį. Norint daugiau! 
informacijų, skambinti tel. 776- 
9879.

WA-5

Detroito naujienos
Atkelta iš 3 psi.

Landytinis ir kiti šokiai gana 
grakščiai. Akordionistas — Vi
das Neberauskas. Kristin?, ir Re
gina Butkūnaitės gražiai padai
navo penkias dainas, pritariant 
gitara. Tuo Jr baigėsi Ta’»tos 
šventės minėjimas.

Prie Įėjimo buvo renkamos 
aukos.

Dalyvis

Pavergtu Tautų festivalis
Festivalis Įvyko rugsėjo 9-10 

ir 11 dienomis, kiek pavėluotai 
į ši festivalį įsijungė ir lietuviai. 
Lietuviams vadovavo D. L. Or
ganizacijų Centro valdyba. Lie. 
tuviai turėjo vieną maisto name
lį ir galerijoje turėjo lietuviš
kais orhame ntais dekuruotą lan
gą, kur buvo išdėstyta įvairūs 
audiniai, tautinės lėlės, koplytė. 
lė, marginti kiaušiniai ir dar 
kažkas. Viskas buvo išdėstyta 
skoningai ir geroje vietoje, prie 
įėjimo durų. Lango puošimu 
rūpinosi Juozas Jasiūnas. Jo 
Lankomis ir audiniai išausti. 
Kiek patyriau, tautiniais rūbais 
lėles aprengė P. Kirvolaitienė; 
kiaušinius išmargino Antanina 
Jonynienė ir J. Jasiūnas. Mais
to nameliui vadovavo valdybos 
barė Eugenija Bulotienė ir Ra
mutis Bulota; talkininkavo Va
lentina Bulotienė, Linas Baraus
kas ir Birutė Barauskienė; alų 
pilstė Saulius Šimoliūnas, Ber
nardas Brizgys, Česys šadeika 
jrr Albinas Andriušaitis; meni
nę dalį atliko Rimo Kaspačio or
kestras “Romantika” ir Tauti
nių šokių vienetas “Audinys”; 
yadovė — Rusnė Kasputienė.

<ešt: dienį mIu kartus pašoko čia sukti j kairę ir važiuoti apie 
labai grakščiai šešis ar daugiau (7 mylios iki G.G. Namu.
šokiu Vietovė kur buvo atlie- : Norinčius paaukoti fantc’S'.ar 
karna vaenmė programa, yra že- vykti autobusu iš šv. M. Marijos 
mai, duoboje, po atviru dngu- Gimimu bažnyčios kiemo 11:3t> 
mi. Ternper+ūra siekė 110 laips- i vai., prašome skambinti tel.
r.ių. Tenka ste’-ėtis, kaip jau-į 436-G376 arba 5%r5323 
tesi šokėjai ir šokėjos, apsirėdę _ _______ ___ _
tautiniais šiltais drabužiais.

Labai gaila, kad dėl karšto oro ' tinė konferencija įvyks š.m. rug- 
labai mažai tebuvo publikos. Į s§j0 25 d., sekmadienį, 2 vai. po , 
festivalius lietuviai taip pat ma_ ( pietų, Lietuvių Evangelikų Rė
žai lankosi. Priežastis — kad formatų parapijos patalpose. 
vštUurmiestis, kurio bijosi. Į Įėjimas iš šono, 5230 S. Artesian ,

Kokie festivalio galutini re- J Ave, Chicagoje. širdingai kvie- 
zultatai — šiuo metu dar nepa-r čiame SLA kuopų atstovus daly- • 
tifh*- j vauti. Po susirinkimo bus ka-

Ant. Sukauskas < vutė. Valdyba
------------------- i

| — R. Lietuvių B nes Vidurio.
. T O !| JŲI B A I ***l Vakarų Apygarda kviečia visus

\ * _ gausiai atsilankyti į gegužinę,1
> kuri įvyks rugsėjo 25 d. (sek-.

madienį) Vyčių salėje. Pradžia
— Lietuvių Mokytojų Sąjunga . 12 vai. Veiks baras, virtuvė, lai- 

ir Lietuvių Bendruomenė ruošiaj-rnės šulinys ir kitkas.
pristatymą dr. Tamulionytės pa- j 
ruošto vadovėlio nemokantiems' 
lietuvių kalbos, sekmadienį, j 
rugsėjo 18 d., 3 vai. popiet, Jau-J 
nimo Centro kavinėje.

Vėliau bus trumpa meninė; 
dalis ir kavutė.

Valdyba

ns i — R. LB nes Cicero apylinkės 
’[valdyba rengia Tautos šventės 

j minėjimą rugsėjo 18 d., sekma- 
Į dienį. Kalbės p. Gr. Lazauskas, j 

o meninę programos lalį atliksi 
Aldona Buntinaitė. .
. Visi kviečiami dalyvauti. !

— Gerojo Ganytojo Namai 
ruošia gegužinę rugsėjo 25 d., 
sekmadienį, 12 vai., Cedar Lake, 
Indianoje. Kviečiame visus da
lyvauti ir prisidėti prie patalpų 
remonto išlaidų padengimo, 
('l ik prašome atsivežti kėdes.) 
Programoje — vaišės, muzika, 
loterija.

Važiuoti 41uo-ju keliu į pietus 
iki 133-čio kelio, tuomet sukti į 
kairę ir važiuoti iki Cline gatvės,

Taip pat vyks registracija Į 
j siuvimo, mezgimo bei visokių 

rankų darbų, kalėdinių papuo
šalų ir- kitokių dalykų kursus. (

Pensininkai maloniai priima
mi be jokių mokesčių.

Emil Kuraitis

Hbm2 Zmm — PardaviitMil 
UAL KSTATI FOR SALI ruu. irrATi For ialb

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAISL 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATA5 • VERT IMA L

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
.<Jel ruošiatės, keliauti —• kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
S727 8. Western Ave, Chicago, UL 60643 

Teief. 312 238-9787 ' T ’
» Nemokaaas paununmas užsrirent lėktuvą, traukintą, laivą kelio- - 
(eruiaes), viešbučių Ir automobilių, nuomavimo rezervacijas; Parduoda-1 

rie kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus ktišto; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir‘ teikiame tnfoT- 
macijae visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik :elxu rezervuos vietas 
S lakato — priri 45 - 60 dienų.

Aleksas Ambrose,

Marquette Park Fieldhaus

Fieldhause vėl vyks registra
cija medžio darbų klasei. No-1 
rintieji pasigaminti gražių bal-( 
dų, ar kitokių namams reikme- j 
nu, prašomi užeiti į Marqutte]
Park Fieldhaus, 6800 So. Kedzie' PASIŽIŪRĖKIME Į DEM-ONST- 
Ave. ir pamatyti instruktorių RAČUOS NUOTRAUKĄ

Jeigu kas dar turite Chicago 
Sun-Times trečiadienio,, rugsė
jo 7 d., numeri, tai prašom at- 

) kreipti dėmėsi į spalvotą pirmo 
puslapio nuotrauką. Šioje nuo
traukoje matosi pietų korėjie
čių surengta demonstracija Da
ley Center aikštėje, čikagiečiai 

j protestavo dėl Pietų Korėjos ke- 
į leivinio lėktuvo nušovimo.

• Nuotraukoje matome dvi skir
tingas liepsnas: kairėje dega J. 
Andropovo iškamša, b antrose 
liepsnose, kairėje ,dega dvi So
vietų vėliavos. Virš vėliavų lieps
nų plaka te yra užrašas “Russian 
Terror”. Prie žodžio “terror” 
matosi Lietuvos ^trispalvė vėlia
va. Ją iškėlęs laiko Antanas 
Marma. Jo veidas matosi prie 
plakato kampo, apačioj e,- lieps
nų šone. ,r ’ .Am;-''-

ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

■ autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino' geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją ...... .
(1869 — 1959 metai). 
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)' 
’ Siusti ėAki;

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

AMERIKIEČIAI NESTATYS ' 
STOTIES ERDVĖJE -

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos erdvės specialistai priėjo 
išvados, kad visas žinias, kurias 
dabar amerikiečiai nori turėti 
apie erdvę, jie jau turi. Tas ži
nias jie gauna iš “Challengerio

ir iš “Columbia”. Jiems nerei
kia savaitėmis sukinėtis erdvė-' 
vėje yra.

Rusai jau turėjo tris stotis 
erdvėje. Stotyje buvęs žmogus 
sukinėjosi, sukinėjosi ir pasigy
rė, kad Sovietų kosmonautas il
giausiai išbuvo erdvėje. Kai dų 
Sovietų kosmonautai norėjo su 
savo-erdvėlaiviu---prisijungti prie 
stoties ir jiems nęp įvyko, tai 
pirmasis košiftd^&xi^a; iš stoties 
negalėjo jiems padėti. j ,
pirmasis košift'O^&T^a:; iš stoties 
negalėjo jiems padėti.

Amerikiečiai apskaičiuoja, kad 
stotis erdvėje jiems 
linga už kokio dešimtmečio, ar 
gal net už 20 metų, beį ne dabar. I

“LIUCIJA”
S !

7 Ave.. Chicago. IL [60629.
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija'’ jau; atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX Šimtmečio • 
pradžios iki II Pasaulinio karo. : { 
22 ilgesni ir trumpesni apsa Į 

kymai, 184 psl. Kaina 85. j 
.Gaunama “Naujienose” ir pas 7 

antenų: 6729 So. Campbell

I

t

.VTriaminic® Syrup 
yTriarninfęin® Tablets 

dr
'&iaminic-12® Tablets
T įbr Allergy Relief 

\ that s.notning to 
sneeze at.

For constipation relief tomorrow 
, reach for EX-LAX’tonight, ,

E\,-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^^s 
“TheOvernight Wonder? f

Read label and follow 
directions.
C Ex Lax. Inc.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, Hanomenėc veikėjo ir rašytojo atsiminimas.

Dt. A. GuMėa — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 

ruiirūpialnų - >8.00

CHICAGO, K

I

Pajamų bungalow — 114 aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY ;

JOHN VISKOSKA

If anyone has any information 
concerning John Viskoska (al
so known as John Viskoshka 
or John Viskaskas), who was 
born in Lithuania around 1880 
and emigrated to the United 
States around 1905, please 
contact his grandson, Hugh C. . 
Hansen, 140 West 62 Street, 
New York, N.Y. 10023, 
(212) 841^5171 (call collect). ;

JONAS VISKOSKA
i 5

Jeigu kąš nors turi žinių apię> 
Joną Viskošką (taip pat žino-į"' 
iną kaip Jonas Viskoshka arba 
Jonas Viškaškas), gimusį Lie- .' 
tuvoje 1880 m. ir atvažiavusį 
į Ameriką apie 1905 m., pra
šome pranešti jo anūkui Hugh 
C. Hansen, 140 West 62 Street, 
New York, NY T0023, 

tel. (212) 841-5171 
(mes apmokėsim).

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) -776-8700

® Istorikai sako, kad pirmo
sios siuvamos adatos buvo išras
tos prieš 30,000 metu.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidi t- 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Telman Avenue 

Chicago, JI 60629 
434-9655 ar 737-171

Laikrodžiai tr braagenyMi 
Pardaviau® Ir Taiiymaa 
Wi WMf 19th Stmt 
T»L REpuMIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvį

P. 4059,-^rjcher Avenue,
Chicago, III. 60632 TaL YA 7-5990

Notary Public
INCOME TAX SERYICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7454
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėa pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance 
Good service/Good price 

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

Everg. Park, 111. 
60642 - 424-8654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
M49 West 5 3rd Street 

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITTS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

^6^6 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IH. 60629

Tel: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO 4ONUS

6 Naujienos, Chicago — SaL-Monday, September 17-19, 1983


