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DR. OTTO HABSBURGO LAIŠKAS 
VLIK0 PIRMININKUI

;i Š.m. rugsėjo 6 d. laiške dr. O. tovo-Ribbentropo paktu;
von Hąbsburgas tarp kitko rašo:

.“Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų 
malonų liepos 19 d. laišką Ir 
prie jo prijungtą ypatingai įdo.- 
mią dokumentaciją. Ypač dėko
jus už Jūsų, informaciją apje 
Eltą; kadangi aš kaip tik tokio 
leidinio ieškau.

‘‘Nors mes patyrėme mažą su
trukdymą mūsų pastangų, dėl 
pono Genscherio "keistos laiky
senos, aš esu pasiruošęs šį klau- 
Sim'ą vėl iškelti kitoje rezoliuci
joje;'panaudodamas paskutinius 
žmogaus teisių pažaidimus. So
vietų okupuotose Pabaltijo vals
tybėse”.

♦ * * * ■ - -

LIUKSEMBURGE VYKSTA 
ANTIKOMUNISTINĖS LY

GOS KONFERENCIJA
, t && ■ '■ ’ ■■

(VLLKo.rezoliucijos 16-tai pa
saulinės antikomunistinės ly
gos kahfėrencijai vertimas)

Atsižvelgiant," kad Europos 
Parlamentais 1983 m. sausio 1’3 d. 
priėmė" rezoliuciją-apie padėtį., 
Ęšfijojęį Latvijoje ir Lietuvoje,' 
imdamas dėmesin,

kad‘45 Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos piliečiai; Į 979 m.;bendra

kad Sovietų įvykdyta Pabalti
jo valstybių aneksija yra nepri- 1 
pažinta daugelio Europos vals
tybių ir kitų demokratijų, ir kad 
po jų užgniaužimo aštuonerius 
metus trukusios karinės rėžis- I 
tencijos ir masinių deportacijų, 
Pabaltijo tautos ir toliau tęsia . 
kovą dėl laisves ir gina žmogaus 
teises, nežiūrint įkalinimų, ma
sinių deportacijų ir izoliavimo 
psichiatrinėse ligoninėse; ir

kad Europos Parlamentas krei
pėsi į Europos Bendruomenės 
užsienio reikalų ministerius, ra
gindamas pateikti Pabaltijo vals
tybių klausimą Jungtinių Tautų 
dekolonizacijos pakomisei, ir 
kad šių tautų nedalia būtų svars
toma Helsinkio Baigiamojo Ak
to peržvalgos konferencijoje; ir 
šiuo remiantis

NUTARĖ, kad 16-oji Pasauli
nės Antikomunistinės Lygos 
konferencija pilnai remia 1983 
metų sausio 13 d. Europos Par
lamento rezoliuciją apie padėtį 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 

' ir pažymi/-LŠfūvdisj Latvi
jos ir Estijos tautos ne pačios 
pasini
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Filipinuose teberuošiamos demonstracijos prieš prezidentą F. Markos 
Filipiniečiai pataria prez. Reaganui nevažiuoti j Filipinus lapkričio mėnesį.

kas dr. K. Bobelis ir VLlKo na
rys inž. L. Grinius.

(Elta)

KINIJOJE NUŠOVĖ DU 
BROLIUS PLĖŠIKUS

Maniloje bankininkai sudegino.
prez. Markos šalininkų vėliavas ' 

_ PRAFJNiĄ&iĄ DEMONSTRACIJĄ APIBĖRĖ CENTAIS, 
0 VĖLIAU SUDEGINO JOS NEŠTAS VĖLIAVAS-

ti-PaJungtines' J aųtąš-'
baltijq\ valstybių teikės - jautų 
apšį^endįnią; ir "7 nępriki^tep;

* v
kad' i dvį^įrįėmiSjj^ląrt.iįMi 

So^t^Sąj^ga'g'^airtavį 
PaS^tiijo,' į&istybi ų j ^-.tęritoĘ 
nefiečiąmyiię -liriąfi&iną; taikoj

kad Helsinkio'Baigiamojo 
Akįp VIII straipsnis užtikrina 
tautų apsisprendimą ir teisę vi
siškai laisvai nustatyti kada ir 
kaip jos ras tinkamu, jų vidaus 
ir užsienio politinę padėtį;

kad šių trijų nepriklausomų 
ir neutralių, valstybių okupacija 
buvo įvykdyta Sovietų Sąjungos 
1940 metais, pasiremiant Molo-

Sovietinę sistemą, bet 
jga ir^.primestaji b^į 

sam 
-. Nl^AR^I^ -šios k|^p^ 
cijos^ąlyylar^ą^vinlų/są^į 
pashgggąš siekti taų^apsispren- 
d i m i r. yp^. Lie tavos,
'Latvijos 'Tryfi^iįoš suvereninių 
Teisių v.ykidymb. atstatymo.

Ši rezoliucijabuvo pasiųsta 
WAGL (World Anti-Communist 
League) sekretoriatui rugpiūčio 
5 d., kad ji būtų įtraukta į kon
ferencijos darbų tvarką. WACL 
sekretoriatas pranešė VLIKui, 
kad Lietuvos klausimas yra 
įtrauktas į š. m. rugsėjo 21 d. 
darbotvarkę. Šioje konferenci
joje dalyvauja VLIKo pirminin-

SIŲSTI DAUGIAU KARIŲ 
IR PATARĖJŲ Į SALVADORĄ

AMERIKOS KARIAI PATARĖJAI PADEDA LIBANUI 
GINTI SUK AL GARB POZICIJAS

tas klausimas buvo toks svar
bus, kad prezidentas, pasitikė
damas Kongreso vadais, įsakė 
abiem naikintuvams apšaudyti 
Suk al Garb srityje įsistiprinu
sius provokatorius.

Antradienį prezidentas susi-

WASHINGTON, D.C. — Kon
greso partijų vadai leido prezi- 

į dent ui Ronald Reaganui laikyti 
I Amerikos marinus Libane 18 
mėnesių ir leido Amerikos karo 
jėgoms patarti libaniečiams, 
kaip vykusiai ginti strategines 
Libano pozicijas. Libano kariai Įtarė su partijų vadais dėl rezo-’ 
buvo priversti pasitraukti iš} Uncijos teksto, bet antradienio 
svarbių Bamduno pozicijų, esan-t vakare JAV kariuomenės pulki- ‘ 

ninkas Mark Gantanes jau buvo 
Libane, buvo Suk al Garb fron
to ruože ir kalbėjosi su Libano 
kariuomenės karininku Suk ai: 
Garb kalnų pašlaitėse. Jie sėkė*: 
Amerikos karo laivų apšaūdd-

j čių visai prie Beiruto-Damasko 
vieškelio.

Vakar abu Amerikos karo lai- 
! vai dar kartą apšaudė priešo po- 
! zicijas Suk ar Garb pašlaitėse.
1 Be to, vakar Amerikos kariuo-j

menės patarėjai jau buvo Suk ai Į mas palestiniečių pozicijas.
Garb pozicijose ir tarėsi su Li
bano kariuomenės vadais.

Praeitą antradienį ir trečia
dienį įvyko kelios pakaitos Bei
ruto fronte. Drūzai ir palestinie
čiai,,gavę Sirijos ginklų, išmušė 
libaniečius iš Bamdun pozicijos,' 
įsiveržė į Suk al Garb sritį ir ap
šaudė ne tiktai Amerikos mari

Antradienį palestiniečiai pa-* 
leido kelis šūvius į Amerikos, 
ambasadoriaus Robert Dillon 
privatų namą, esantį Jarce prie-, 
miestyje. Ambasadorius tuojau 
pranešė marinams ir Valstybės 
departamentui apie specialų am
basadoriaus puolimą. Ambasa
dorius nutarė nebėgti iš Beiruto.

nų pozicijas- aerodromo srityje, Naikintuvai Virginia ir John, 
bet palietė ir Amerikos am ba-j‘ Rodgers apšaudė palestiniečius 
salą. Susidarė įspūdis, kaid drū- ■ Suk al Garb srityje.
zai su palestiniečiais visa dėme-1 
«į kreipia, į amerikiečiui išpro-j 

ip! yokavimą;.- Nei. prez. Reaganas, 
•mei marinai negali gintis nuo 

• provokacijų, specialiai nukreip- 
' tų prieš amerikiečius. Pręziden- į 

tą varžo Karo aktas, reikalaująs
‘ Kongreso nutarimui kiekvienam '
. žingsniui.

Prez. Reaganas susitarė su 
partijų vadais duoti prezidentui! 
didesnę- galią ginti amerikiečių 
pozicijas, leisti Amerikos karo t kariuomenei 
laivams! naikinti provokatorius tarta, kad būtų padidintas ame- 
ir kariuomenės daliniams siųsti1 rikiečių patarėjų skaičius Salva- 
patarėjus į Libaną, padidinti ka- > dore, 
rių skaičių Salvadore ir neleisti 
kitų valstybių agentams ir 
riams kištis į Salvadoro bei 
bano vidaus reikalus.

Baltieji Rūmai antradienį 
sitarė su abiejų partijų vadais' 
dėl Yezoliucijos teksto, kuri leis Į 
prezidentui geriau ginti Libane 
esančius marinus ir pasiųsti pa
tarėjus Libano karo jėgoms. Ši-

si tai padaryti, bet jis norįs, kad 
jo žmona Imelda taptų Filipinų 
prezidente. •

Imelda antradienį pareiškė", 
kad šie gandai neturi jokio pa
grindo. Ji netaptų krašto prezi
dente net ir tuo' atveju, jei Mar
kos atsistatydintų. Ji prisipaži
no patarusi senatoriui B. Aquino 
nevažiuoti į Filipinus, nes 
grėsti pavojus jo gyvybei.

Pataria prez. Reaganui 
nevažiuoti į Filipinus

MANILA, Filipinai. — Antra
dienį prezidento Ferdinand Mar
kos šalininkai išklausė prezi
dento ■ kalbos, iškėlė iš anksto 

i paruoštas vėliavas bei plakatus 
ir ryžosi žygiuoti pačiomis svar
biausiomis sostinės gatvėmis.

INAS. — Pietų Kinijoje j 
fiyė du brolius Wanj^ Į 

'^Įaas vadinosi žongr'
^6^0/antrasis Žongvei; jų pa- 
^vairidė — Wang. Abu buvo nu
šauti sekmadienio vakare.

Abu iš kareivinių pavogei Kada plakatus ir vėliavas iškė- 
ginklus. šovinius, prievartavo j ]usj niinia įžengė į bankų rajo- 
moteris, nušovė policininkus, kai ną; tai iš banko langų pasipylė 
juos bandė sulaikyti. Policija ne- saUjos centų. Vėliavų nešėjai 
pajėgė jų pagauti, užtat pasiūlė metė vėliavas, kiti vyrai apipylė 
pinigų tam, kas praneš kur jie 
slapstosi. Turint galvoje sunkią jr jas padegė. Vėliavas nešusieji 
ekonominę padėtį Kinijoj, poli
cijai brangiai kainavo jų suomi-Į ra{j0 didesnis žmonių skaičius ir 
mas, 
keti.

P

gali

žibalu gatvėje paliktas vėliavas

vis rinko pinigėlius. Vėliau atsi

neš reikėjo brangiai mo- puolė pinigėlių Tikėjus.

Policija sumokėjo $250 žmo
nėms, kurie pranešė kur broliai} 
Vang slapstėsi. Buvo pažadėta Į 
$500 tam, kuris nurodys kaip', 
juos galima būtų suimti, ir net j 
$1,000 tam, kuris juos suimtų

Prašo prezidentą Markos 
atsistatydinti

Prezidento Markos šalininkai 
I eidami šaukė “Markos! Mar- 
‘ kosi”, o kai susidarė kita mi- 
j n; a, tai jie šaukė “Ninot! Ni- 
j not!” (“Ninot” buvo pravar
džiuojamas sena torius Benigno

Salvadoran vyks daugiau 
JAV patarėjų :

Dabartiniu metu Salvadoras 
turi 55 JAV patarėjus. Nė vie
nas jų nevyksta į kovos lauką, 
bet visi labai veiklūs karių mo
kinimo darbe. Pranešimai iš 
Washingtono sako, kad patarėjų 
skaičius gerokai padidės.

Kai nutarta, kad Libane ame
rikiečiai marinai padėtų Libano 

gintis, tada nu-

Prez. Reaganas prižadėjo pre-. 
zidentui Markos, kad lapkričio 
mėnesį jis nuvažiuos į Filipinus 
ir tarsis su prezidentu abi šalis 
liečiančiais klausimais, šis paža
das buvo duotas, kaip buvo su-! 
silarla dėl JAV laivyno ir avia-. 
cijos bazių Filipinuose.

Prez. Reaganas buvo prižadė
jęs skristi į Filipinus dar prieš 
senatoriaus Benigno Aquino nu-1 
žudymą. Dabar filipiniečių nuo- 
aikos pasikeitė. Filipiniečiai da

bar nenori, kad prez. Reagan /. ( 
atvyktų į Filipinus. Jie niekina 
prez. Markos ir prez. Reaganą. 
Antradienį demonstracijoj buvo 
nešama prez. Rcagano iškamša.' 
Jeigu prezidentas Reaganas at
važiuotų aplankyti prezidentą F. 
Markos, tai reikštų, kad jis yra 
toks pats, kaip ir Markos, šūka
vo demonstracijoj filipiniečiai.

ka-! 
Li-;

Gen. Stringham pareikalavo, 
kad į Salvadorą turi vykti di- 
desis JAV dalinys, jei norima 
apginti Centro Ameriką.su-

■

uncija

I
i

— Trečiadienį aukso 
kainavo $114.

-■ • -'-/v. 'V U T'.‘

Otto Habsburg parašė VLlKui laišką, kad Europos parla
mentas ir toliau kels Lietuvos nepriklausomybės klausimą.

— Chicagoje yra 75 bažny
čios, kurios duoda prieglaudą Aquino).
Pietų Amerikos tremtiniams.! Demonstrantainiekonereika- 
Dauguma yra salvadoriečiai, ku-Į lavo. Jie tiktai prašė, kad Mar- 
riuos federalinė valdžia nori de
portuoti.

kos pasitrauktų iš prezidentū
ros. Policija nieko demonstran
tams nedarė, liet šie demonstran
tai išvaikė visus prezidento šali
ninkus. Prasidėjo vienokia de
monstracija, o pasibaigė visai

— Rugpjūtis buvo sausiausias’ priešinga.
ir karščiausias mėnuo istorijoje.) Pabaigoje prez. Markos vėl 

--------- Į kalbėjo. Jis pareiškė, kad jis yra
— Vyriausybė įspėjo visas j žmonių įgaliotas dar 6 metams 

bibliotekas, kad vagiamos ver-J prezidentauii, o vėliau jis pasi- 
tingesnės knvgos.

KALENDORĖLIS
Rugsėjo 22: Tomas, Virman

tas, Pardis, Sparta, Gudė.
Saulė teka 6:37, leidžiasi 6:49.

Oras debesuotas, šiltesnis.

trauks. Pastebėjo, kad dabar 
jis negalįs trauktis.

Prezidento žmona Imelda 
nesikiš j politiką

Prezidento Markos žmona pa
reiškė, kad ji į politiką daugiau 
nesikiš. Maniloj pasklido gatl- 
das, kad prezidentas F. Markos 
rengiasi atsistatydinti. Jis ne
manė, kad Benigno Aquino nu
žudymas būtų tiek paveikęs 
krašto gyventojus. Jie reikalau
ja, kad prezidentas pasitrauktų. 

Pasklido gandas, kad jis rengia-

SVARSTO PASIŪLYMĄ JŠAU 
DYTI ATOMINIUS GINKLUS

WASHINGTON, D.C.— Sena
to užsienio komiteto nariai, va
dovaujami sen. Charles Percy, 
rengiasi svarstyti pasiūlymą įšal
dyti visų atominių ginklų gamy
bą. Senatoriai suėjo dar prieš 
posėdį pasvarstyti, kur tokia re
zoliucija nuvestų dabartinius 
santykius.

Be sen. Percy, prie užsienio 
komiteto priklauso senatoriai 
Alan Cranton, Charles McMa- 
thias, Claiborne Pell ir Joseph 
R. Biden, Jr.

Prez. Reaganas nori, kad tu-
c
J

rėlume vidutinio dydžio ateini-'' 
nių raketų liek pasigaminę, kiek Į 
turi rusai, o tada kalbėti apie ;• 
atominių ginklų gamybos įsa’.-i 
dymą. .

ITALAI VIS NESUTARIA 
DĖL DANTĖS KAULŲ

FLORENCIJA. Italija. — Ita
lų poetas Dante Alighieri girna 
Florencijoj 1321 melais, bet už 
65 metų jis buvo palaidotas Tos- 
kanijoj, Ravenoj. Dabartiniu 
metu iš Dantės palaikų liko tik
tai keli kaulai, bet Florencija ir 
Ravena vis dar veda ginčus dėl 
tų jo kaulų.

Florencijos pareigūnai nori, 
kad tie kaulai būtų palaidoti 
Florencijoj, o ne mažame Rave- 
nos miestelyje. Tuo tarpu Rave
noj, kur kasmet suruošiamas 
garsaus poeto mirties sukakties 
paminėjimas, žmonės priešinasi 
tokiam pasiūlymui.

— Jeigu Dante buvo persekio
jamas Florencijoj, kai jis buvo 
gyvas, lai Florencijai nereika
lingi ir jo palaikai, — atsakė 
Ravenos meras. — Jis Ravenoj 
gyveno, dirbo ir kūrė, neįeisima 
jo kaulų išvežti į Florenciją.

Prez. Reaganas įsakė JAV 
karininkams padėti Libanui 
kariams laimėti pozicijas, o 
marinams išnaikinti pales* 
tiniečių puolimo lizdus Bei

ruto aerodromo srityje.

— Federalinė valdžia nesiūs 
agentų j bažnyčias, bet primena, 

I kad įstatymas draudžia duoti 
! prieglaudą dokumentų neturin- 
I tiems žmonėms. Gresia penki 
| metai kalėjimo.



Lietuvos prisikėlimo ir laidotuvių dalyvis
pašalinti iš gimiurijęs įr atleis
tas gimparijcM mokytojas Jonas 
Jablonskis (vėliau žymus kal- 
bjųinkas). Realinėje mokyklo
je tokių bruzdėjimų nebuvo.

Baigęs Mintaujos realinę J9Ū2 m. if gavęs brandos atestatą, la
bai nprėjp įstoti i Petrapilio Kai- 
oų Institutą. ’ Ten buvo didele dudentų atranka — iš 1,200 prašymų egzaminus laikė 900. o pri. -*mė tik 55 (48 ortodoksus, 5 katalikus ir 2 žydus). Įšjąikusjų įstojamuosius egzaminus sąraše buvo ir G. pavardė.Tuo metu Petrapilyje gyveno 
jau daug lietuviu. Ten 1842 m- buvo iš VUniuųs perkeltą dva
sinė katalikų akademija su lie
tuviais studentais ir profesoriais. Putilovo fabrike dirbo daug lietuvių darbininkų. Prasidėjo lietuviška ''visuomeninė' veikla, kūną judino studentai ir valdininkai.Rusų ppljt-mių Yejkęjų Qrga- nizuotomę susirinkime G- pasakė karštą prakalbą, reikalaudamas Rusijoje nilemok ratinės sam ! tvarkos, o lietuviapis ir k*toms tautoms — nepriklausomybės. Ta jo kalto buvo atpasakoto

Politiko ir ministerio Ernesto Galvanausko 
atsiminimai, išleisti atskira knyga Čikagoje

Ernesto Galvanausko paminklas Prancūzijoje

f i 1

t
l A.

O t 3
i A: 4
X f

1 s

GYVENIMO SCENA
(Tęsinys)

DAVATKOS

Ilgi, dryžiuoti rūbai jų 
Pridengia jas lig pat kulnų, 
Neleidžia joms lengvai judėti, 

,Bet moka jos vikriai kalbėti. 
Tarytum būtų susitarę, 
Vieningai visos viską daro: 
Ar tai rankas suspaudę gieda, 
Ar jas išskėtę žadkia:'’"Gėda I” 
Visiems, kurie f jas nežiūri, 
Tai greit iš scenos neštis turi.

SENUKAI

Tų laiškų kopijos, dokumentai, ir įkalbėtos juosteles yra sąu-.; gomos PLB archyve Čikagoje.
Tėviškė ir mokyklas - - v,E. Galvanauskas gimė 1882 m? stambokame 30 ha ūkyje Zizo-

Anksčiai1 skundėmės, kad kai- kurie mūsų žymesni politiniai veikėjai neparašė ir nepaliko savo gyveninio bei; veiklos atsiminimų. Ypač buvo pasigendama buvusio miniisteįio pirm.inin- ko,’ užsienio reikalų ministerio ir žymaus diplomato Ernesto ųių ,k., Vabalninko vis., Biržų Galvanausko atsiminimų, mirė ir palaidotas Prancūzijoje 1967 m. Toliau jo pavardę rašysime raide G.), šią spragą iš daliesr užpildė jo brolis Gediminas Galva, išleisdamas 1982 m.; politinę G. biografiją. Pats -Gi,1 nors buvo raginamas, savo at-j

(Jis aps. (caro laikais — Panevėžio)?Baigęs rusišką Vabalninko pradžios mokyklą, norėjo įstoti. į • Panevėžio realinę, bet- dęl. ru>ų - valdžios politikes varžyti kąimie-.' airi vaikų augštesnį mokslą jis, ’ dukart-neišlaikė egzaminųir Ūkį Į jėjo persikelti ,į Mir.tąu^ i^C-’ siminimų nerašė, nes jį labiau privačiai pasiruošęs" įštojo’į Iii domino ne praeitis, o dabartis, klasę. Šioje realinėje mokyklo- ir ateitis. -į je buvo tik keli lietuviai. JojeKnygos autorius stengėsi būti vyravo latviai ir vokiečiai. Min- ištikimas brolio žodžiams: pa- taujbs gimnazijoj’ mokėsi dau- naudojo daugybę jo laiąkų, įkal-. ginu lietuvių. 1896 irų lietuviai betų juostelių, oficialių doj^u-| mėntų, jo kalbų seime ir t. t.1 i r.-.kiti katalikai mokiniai nuta- ra . nesimelsti rusiškai ir neiti

dieni^šfyję -.“Birževyje V»edo- • mostai (Biržos žinias).

• 1905 metaiPo pralaimėto k«*rP prįeš jar ponus prasidėjo telkinys j ėglį kovai prieš carinę santvarką- 1905 m. 'suktinėje, prasidėjo ngįr'. ramumui, kurie persimetę ip į 
kahpus, Tų metų lapkričio mėnj G. 'organizavp Gypgmtoto Ir KPy piškyje ^ųpiečių sųsirinkimiU ir š^^aglįkąrątąs 0rakąlbė| 

-vąiažią. Čypėnų susi- rinkimąs priięmė. 10 punktų atsij šaukimą, reikalaujanti nemokėti mokesčių, išvaryti rusus mo- lfW>Jus' ir valdininkus, nestoti i rttsu kariuomenę, išrinkti atsto-. vus i Vilniaus seimą ir t. t. Tie čypėnų nutarimai buvo panau-. doti Vilnįąųs seimo rezpljuę^- įoms.
-^Vilniaus seime G. dalyvavo

Žalgirio mįtifl

Tarnyba Serbijoje
- - >, ■ • ■ i1911 pi. baigęs universitetą 29 m. jaunuolis turėjo jięškoti dar
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kaip čypėnų’. Vabalninko, Kų- 
piškio ątstovas.; Vietinė rusu 
vadžią įąu turėjo dąųg žinių 
apie G. veiklą, bet kadangi jis 
dėvėjo puošnią Kaipų Instituto 
uniformą,’panašią į augsto vąl| ^^pję-ir .pęt Ptonceužijojej 
dininko, tai vietos rusų -čiųauj svetimšaliui, peturipeiam ryšių,! 
nirimai ir pel įvija nedrįso jo Ues^ rasų at§akįpgėsnį; darbą. |V- ; . < Galima buvo įsidarbinti Belgi-1Kaunp girbęępgtpriųg V$riPV* jęS ar Prancūzijos kplenijose, bet* kinas pranešė Vilniaus- gen; gu‘ bemątoriųi, kad veiklesnieji Vii-. niąus seimo dalyviai gyveną Panevėžio apskrityje ir jie kelia" neramumus kaimuose; Caro rū-i mų kamerjunkeris, gavęs guber-j jjatorių pianęšimus, 1906.XII.26; sujas nieko nežinojo, tik pasa- įsakė siųsti baudžiamuosius ka-j kė? kad Serbija labai įeiyių būrius į .Kauno ir kitas - kraštas su 4 milijonais gyvento-* ^ę^ijas;/Po O^ėnesio. atvyko jU Nieko geresnio nebelaiikda.- baudžiamieji būriai.į Vabalnin
ko apylinkę. Dar neišaušus, policininkai ir karią! apstojo Gąl- yąnąuskų- sodybą. . Ernestas bu
vosuimtas ir nugabentas j Pa- .j]ėyėžio kalėjimą-’ Jo tardytojas rusas buvo žmoniškas ir po kelių dienų pasiuptė žymiai veikėjai Felicijai Bortkęvičienei telegramą: ’“Skubiai, atvykite gelbėti Galvanausko”, Bortkevi- čienė atsivežė 50D rublių užsta-1 tą ir G. buvo paleistas iš kalėjimo. Bet po dviejų dienų valstybės gynėjas gavo iš Kauno telegramą: ‘ Suimti E. Galvanauską ir laikyti kalėjime be sąlygą” \Dabar jam vėl svilo padai, nes jo ieškojo- policija: -tėviškėje ir Petrapilyje. Jis turėjo nutraukti studijas jr bėgti į užsienį. Bot t- kevičienė pąrūpinp jam mirusio austro pasą, kuriėme buvo įrašyta Žukausko pavardė. Su tuo pasu G. nęrėjo patekti į Švediją, i Bilietų pardavėja sūpmė, pažvelgusi į pasą, tarė.-“Negudriai sugalvojote. Aiškiai matyti, kad naudojate svetimą pasą. Eikite į restoraną — ten grąžinsiu jūsų pasą”. Kelionės-bilietą geležinkeliu ji vįsdėlto davė, ir G. ■ėkmiRgai atsidūrė/Vakaruose. .

* . 1 i . N
St(«dijos BeigiįojePo ilgo žinių rinkimo jis ap .-isprėndė mokslą baigti Laežo 

universitete Belgijoj, nes ten 
♦rie un-to buvo kalnų institutas 
r pragyvenimas pigesnis. K»- 
langi prancūzų kalbos jis ne- 
nokėjo, tai pirmiejį mokslo mę- 

vai buvo sunkūs. -Antrąis moks
lo mętsu ne tik r laibos kliūtį įveikė, bęt ir morale pirmavo. 
?er trejus metus baigęs studijas 
gavo kalnų ir kasyklų inžinie
riaus diplomą. Kadangi jo pro
fesoriai sakė, jog menkas yra 
kalnų in^nieriUs, kuris nenusi- 
mano/api® idektrotochruką. G 
iar>tęae studija- ėlektnotechni. 
kos instituto',*kurio betveriu me.

jis nenorėjo palikti Europos. 1 Beieškodamas darbo, G. užd-J ko spaudoje žinutę: “Serbijos vyriausybei reikalingi užsieniečiai kalnų inžinieriai”. Apie darbo sąlygas net Serbijos kon-l 1 *1 v • • . -.
jų. Nieko geresnio nębeįąukdar mas, G. pasiskolino galiojantį rusišką pasą, sėdo i “Orient Express” ir nuvažiavo tiesiai į Belgradą. . . .Neturėdamas ten jokių pažįs-. lamų, kreipėsi"! Rusijos amba- .aidą. Jį priėmė pats ambasadorius voų. Hepting, Balti jos kraštų baronas. Išdėstęs savo reika • ią, G. pasisakė esąs Rusijos pilietis, bet politinis išeivis. Am-, LasaųorĮus atsakė: “Mano parei- ; a rūpintis Rusijos piliečiais. Jų Į £ elitinis nusiteikimas manęs nedomina”. Pakėlęs telefono ragelį kažkam paskambino. Baigęs kalbėti, parašė rašteli ir jį įteikdamas tarė: “štai kunigaikščio Andronikovo adresas ir telefonas. Jis taip pat politinis tremtinys ir seniai dirba prapcūzu- sęrbų bendrovėje geležinkelių -tatybos inspektorium. Seną savo bičiuli paprašiau priimti ir patarti”.Nuėjęs pas Andronikovą, G. buvo maloniai priimtas ir patarta nepasidaryti Serbijos vai- dinmku, bet kreiptis į tą bendrovę, kur jis pats dirba. Pažadėjo su vyr. bendrovės direktorium pasikalbėti. Kitą dieną nuėjęs į “Societe FranccnSerbe de Travaux Publiques” būstinę, ‘ pradėjo inžinieriaus darbą. IIš T. 2.

ŠEŠI PĄRADOKSAI

Sovietų Sąjungoj będąjbiu rč- j 
ra, bet niekas Rsęftrba,' tųękas 
nedirba, bet planus vykjįtf; pi a- | 
nūs vykdo, bet nieko nėraynreko 
nėra, bet visi visko turi: visi vis-, 
ko turi, bet visi nepatenkinti, 
visi nepatenkinti, bej 99.9'< ren
ka tą pačią valdžią.
Klaipėdiškis

Šįmet vasarą į Vištyčio ežerą 
buvo suleista 800,000 ūbytožųln 
papildyti labai siimąžejųsią jjp- 
gurhj ‘’seimą”. ‘ \ j*

Šie ungHHukai buvo lėktuvu
to kursą baigė per dvejUf metus. Ufląbęųti įš Paryžiun Pęr pa- 
Bidžiausin jo rėmė^ę'^iRi^ijų me- skutihiuosius 7 metus į Višty- 
tų buvę ję ,etoo, isžkūfu^i ČUka„: įj© ežę^ą būva sulei«t» - viri 4 
goję. . į . JZ -..^4 milijonų ungtfriukų.

Patamsyj du senukai slenka 
Laikydami viens kito ranką: 
“Pavargom mes, pasenom jau 
Ir nebęgalim eit toliau. 
Gal čia galėsim pasėdėti, 
Hamiai per naktj pasilsėti”. 
‘‘Čia man baugu, jaučiu kapus, 
Lavonu kvepa, oras šis.
Palikus čia geriau nebus — 
Nelaimę nujaučia širdis”.

°Ir aš norėčiau eit toliau, 
Bet nebturiu vilties daugiau” 
‘•Ak, viltys tos apgavo mu^ 
Be reikalo laikui, gražius ■ •'
Tikėjome sulaukti vis—

' Tai buvo tuščias ilgesys”. . . \

_ Šešėliai stoyi nų^ani^ į į
Juos dengiaį uždanga juoda, .
Jie kelio, r^tdienon nerandį^-J-J A 

■Jiems'baigalsi jau jų dielia.č'

AKTYVISTAI^ '

Baltai, kaip plienas, žvilga bėgiai, 
Ir traukinys ateina jau, 
Prie jiešmo stovi trumparegiaiJ J s - _ ' i .V L ' r. ‘ »> •'*.

Ir nori jį. pasukti sau.' F ?
“Duok man dabar — juk praeity 
Kasmet valdei tu vairą šį<- F 
Bet vis netinkamai, blogai, 
Visiems keleiviams vairavai!
Tūrių1 pasukti_ jj kairėn”.
“Tik t-u šalin! Tik dešinėn!
Tu nepakreipsi jo kairėn I
I kalnus kelia?'veda mus, _ 
Tai .pasitrauk -— matai ginklus!”

“Tau įsakau nesikarščiuot, >
Geriau žinau, kur reik važiuot, 
Kur vargo liaudis laukia mūs, 
Vežu aš jai naujus laikus!”

“Kas liaudis tą? — Jos nežinau!
Tąutos garbė už ją aukščiau !” [ į
“Manęs kvailu tu nelaikyk,
Jei nori taip, tai, pabandyk!”; ♦ T

(Bus daugiau) •VISI LIETUVIAI BIZNIERIAISKELBKITE S NAUJIENOSE
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— Marquette Parko liet, parapijiečiai sudėjo $1,716 aukų paremti šv. Tėvą ir jo.labdaringuš darbus.

— Lenkijoj patraukė teisman 11 žmonių, norėjusių nuversti komunistų partiją ir dabartinę vyriausybę. ;
’.I • ■

iijoje. Prieš keliolika metų sį Šeima buvo persikėlęs gyvepti t Aiįgliją, bet neilgai čia pągyve-į nęs staiga mirė. E. L.

— The Washington Post pai siūlė sudąryti 5 męnęsių darboi sąlygas užsienio žu realistam s* kaip ruošiamos tikslios žinioš laikraščiams. . į

mius pramoginiu^ pėdsakus, ku- rimuose jau matyti posūkis į di- rie greitai išnykstą. Studijų die- dėsnį prisitaikymą gyvenamojo noš sutelkė rinktjjpj,. aĮęądemi-l krašto sąlygoms ir nuolaidumą

KĄ KITI RAŠO_JAUNIMO NUTARIMAI
š.m. liepos 1-2-1 dienomis Šiau- vių kalbos grąžinirrią lenkų tJarkųmcje Seinų bazilikoje, už | rėmimą visų veiksnių, kovojančių dęl (Aetuvos laisvės, už stiprinimą gynybos nekaltų tautiečių, tamponių po JAV teismus ir puolamų išeivijai nepalankių institucijų. Tai vis reikšmingi dalykai, kurie nemažiau rūpi ir jaunajai išeivijos kartai. Jų ap- žvelgimas nutarimuose rodo po-j litinį jaunimo brandumą. Privačiuose pokalbiuose bei susirinkimuose kartais pasigirsta gana ; radikalių minčių bei siūlymų, rodančių daug jaunatviško bra- vūriškumo, bet mažai brandumo. Kongrgese to buvo išvengta.

•« Penktajame Pasaulio Lietuvių nės tarnybos nedelstiną papildy- Jąųniino Kongrese, įvykysiąm&| hią naujais asmenimis, už lietu- iręs 'Amerikos miestuose, bfiiVd1 įvairių'renginių — visuomeninių, kultūrinių, pramoginių,, studijinių, sgarslybinių. Pramoginiuose bei visuomehiniuose renginiuose: teal/tavę keli šimtai jaunimo iš įyaięų Įpąsaulto krąš-^ tų. Tai buvo gera proga pažinti vieni kitus, 'pabėridrauti,"‘susidraugauti. Studijų .dienos.1 buvo skirtos tiktai rinktiems atstovams. Jie susirinko Kanadoje, Trehto universitete, ir pz^tievĮri Ulas' dienas studijavo beį svarstė dabarties išeivijoj ir Lietuvos laisvinimo problemas. Tos Studijų -Hienos buvo viso jaunimo kongrėsų smegenys. Be jų kpn-' gresas būtų, palikęs tiktai nežy- 
-• , ' ri t- y. -

tolstantiems nuo lietuviškojo gyvenimo. Pvz., sakoma, kad lietuvių kalbos vartojimas yra bū--J tinas, tačiau patariama šalia lie-j tuvių kalbos vartoti gyvenamojo krašto kalbą, palaikyti draugiškus ryšius .su lietuviškai nebekalbančiais: tautiečiais, įvesti taip’ir šio jaunimo kongreso nu- lietuvių laikraščiuose kitakalbių tarimai pasieks >tįk nedaugelį skyrius. Apgailėtina, kad nutari- skaitytojų ‘ ir susilauks turbūt-niuosė nepasisakoma už lietu- dari mažesnio fyykdytojų skai

uk) išsilavinimo jaunirfią (apie 130), kuris savo mintis; apsvarstytas ir daugumos priimtas, pavertė- ? kpnkrėčiajs ;nutariųiais. Tiesa, jų susidarė gana daug, nes apėmė politinę, visuomeni- nę; kultūrine ir švietimo sritį! Kaip Įn įvisų ’kitų ■ ofganižacijų, M. ŠILEIKIS SIUVĖJAS

vo, uis jie žinojo visas kapeliono-. silpnybes sijonui.Nuklvdau tpunuti nuo temos, nes tiek moialė tiek ir teisė rei-- •calauja, kad tie, kurie kitus po. ri tvarkyti, pirmiau . patys turi avė “pasverti”. ;Šiandien niekam nėra paslap-ve.Jmas vis labiau iškvera. Be to. amerikiečio, su jo išd durnu, užsienyje pasiiodyrr.as nėrajma- loniai sutinkamas. Kas norįs, ką nors tvarkyti, nors ir gerų tikslų turįs, tas pats turi turėti neblogą vardą ir tų tarpe, ku-

dari mažesnio vykdytojų skai-š viškų šeimų sudarymą, o tik pa- čįa.us,*.Toks( jau paprastai būna* .geidaujama įjungti mišrias šei- Visų- nutarimų likimas. Tačiaul mas lietuvių veiklom Kultūrinės į jauhimb atstovių1-.nutarimus bei švietimo Srities nutarimuose vėrta atkreipti dėmesį ir pasekti aiškiai .pasisakoma už lituanisti- kūria linkme juda jaunoji mū- šų kartai'■.Norint tiksliai su jais susipažinti, reikia pačiam perskaityti ištisai, bėt ieškančiam pagrindą-: nių gairių gali užtekti ir apibendrinančio žvilgsnio. Visų pirma krinta į akis ^politinio pobūdžio nutarimai,. liečiantys Lietuvos laisviniipą. Juose nematyti nieko radikaliai naujo, nebent tik tai, kad at'yįrai skatinama lankyti okupuotą Lietuvą,' vežti spaudinius, skleisti'inforina&ją, paruošti atitinkamą įnfpjmaęijos vadovėlį vykstantiems Lietuvon. Kartu pastebima (priede), kad ląnkyina&. . tūrirJ būti j asmeninio pobūdžio, o Jiė.įeoiek tyvinio. Tuo bų^ųž nutai^įh$a$ derinamais poli tipių'j išeivijos ? v^ikįi^į j nuį į statytėmis^gai^ėnrišž P^&šž&bŽiaį užį^bėšndrą politinę ^-ėlktą id- tpč^' ' taūįybęm, • :už ■, ęūpihimąsi, Jiętu.yi:ūs...iarę? belaisviais,; patekusiais ' į' Af£Am stand sukilėlių .raukusį už Lietuvos diplomati- rinko, kitaip tariant, visas są-

j

nės katedros steigimą Ilinojaus universitete ir skatinama remti

Kodel Amerika nori būti viso pasaulio policininku?Kuo ilgiau stebiu viso pašau- kalėjimų, bet kaip reikia

■ VcLlLlV- Aldbvv. IVUAd s-jCL 1-Lsj projektą .lėšomis. Reiškiamas] dyti> kad padose j A Valsty, pageidavimas tobulinti htuams- Į bėse nėra pįinos asmens ir vi_ tmį. švietimą, moderninti jo sokiu tikybu laisvės, bet už tai priemones, stiprinti neakivaizdi- -- - ...nį lietuvių kalbos mokymą pe- rkvšbiinkavimo> 7 džgoginiame institute, siųsti talkininkus į kitus kraštus, sudaryti sąlygas meno vienetams lan-. kjdi lietuvių gyvenvietes arba ' paruošti bent garsines vaizda- jdosteš, skaidrių montažus, tinkamus mažesnėms gyvenvietėms ir tt. Nutarimų padaryta labai daug ir tai konkrečiu. Tik ido- mix, kiek jų bus įgyvendinta, į Ar po penkerių xne tų. šeštajame * jaunimo kongrese nereikės vėl ^rlt^i.i3/?.pačių nu tarinių? Nu- t.^^ių:A^’l^ymas paprastai pa- dfekąinąsė Yaldybtęns, bet jos' hėraA&kL^.stitirfds,-'kad galėtų pakeįti-visą naštą. Ją turi nešti į visi — rie tiktai "tie, kurie nu-.tire, bet ir . tie, kurie atstovus

’ 1 > LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno !r moLA 
IM4.bl metraitl*. Jame yra vertingi, niekuomet nėaenrtą, Vin« 
Krėvė*, lįįpo šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankof 
J. RaukČio, dr. Kazio Griniau^ taip pat K. Matusevičiau* ir T 
Meilaus straipsniai > bei- studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. CIuriioniOi M. šflefkio, V. Kašubas, A. Rūkitelė* Ir A. Van< 
kūrybos poyęfkąlaia. 365 puri, knyga kainuoja tik 33.

DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raSytoJoa Ir bn 
Knf| lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie da!n| 
fventea bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja

■'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juoso Adomaičio — Dėdės- šerno gyvenimas. Tai ne uubu 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsntiiaia. Ta 206 puslapių knyff

r > LJlet u V isKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TtmalMHfa 
3omlsl paralyt* studija apie Rytprttriua, remianti* Pakalate b 
Labguvos apskričių dnomenlmlA Aprašymai Jdomta Hekvfanaii 
UeturiuL Ed<finy« fliuatruotM nnotranSocnte, pabaigoje duodami 
▼itcrvardfiij pavad!nfanaJ»!r Ją vertiniai J vokleBą kalba. EaStf 
Bandlnfojė S3S pad. knygoje yra Ityfprtafą UmMapti. Kaina f*

v M EAUW3L1MA, rašytoju PetronėMa OrlntaRU at*

maišiais bolševikų okupadjo* metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik H t * -

* * < 4 ' >

V JULIUS JANONIS, poetas Ir jevoliudonlerlua, nesupras 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoj et tik » 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų b poa

Kuyfft ifiddio formato, 265 puriapit, kainuoja fK.

V lATnUN^ NOVteUH, H. ScaSeoko kūryba, J. VatedA 
rartkriM. |N H* T* M Rmojhuni noraH^ £rina *1
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itriniame laukams negu kili gy- vių kalbos, kurią jam į juostelę vtm.‘i. Yra paskelbta hipotezė, įkalbėju brolis Aras.kad visos žuvys judėdamos su- Mančio tėvas inž. Andrius Ga- kelia elektrinius laukus ii kaip siūnas po karo gyveno Austra- tiktai pagal tuos laukus rykliai suranda žuvis. Be to, rykliai niekada neserga vėžiu ir rimtomis infekcinėms ligomis, šį reiškinį mokslininkai aiškina, tuo, kad galimas dalykas, ryklių organizme esama kažkokių medžiagų, kurios stinjuliuoja imuniteto sistemą. Dabar stengiamasi išskirti šią medžiagą ir panaudoti ją imunologijos reikalams. Paskelbta ir dar drąses- ipų hipotezių: ichtiologų grupė, tyrinėjanti ryklių tarpusavio ryšius, aptik'* signalų sistemą, kurią sudaro šviesos ‘ atspindžiai nuo įvairiai' vinguriuojančių ryklių kūno paviršiaus. Šių senovinių žuvų gyvenimas, elgsena ir fiziologija dar ne visai suprantama, irvjiems išaiškinti reL plačios tyrimų programos.

« ; riuos jis mėgina tvarkyti.Nemanau,, kad Amerikai pasiseks visą , pasaulį sudarkyti, savo .vidų pirmiau nesutvarkius. Kita vertus, ar nevertėtų, Amerikos politikams panagrinėti ir tokios minties: Palikti visas beplaunančias viduj valstybes jų- pačių sprendimams — geru susitarimu prie santaikos prieiti, ar ginklais viens kitus nutildyti.Uęi, $iol, kiek teko suprasti, valstybėse, kuriose vyksta vidaus piautynės, kovos vyksta tarp demokratiškumo jri komunistinės diktatūros. Jei tų valstybių žmonėms. įkyrėjo laiąvė — ir jie mano*, kad komunistinė diktatūra jiems atneš žemėje rojų — lai patys kabinasi sau virves ant kaklo.' 1 .Visai nesuprantami Amerikos politiniai ir ekonominiai žingsniai, kai vis pilami Amerikos doleriai į komunistinių valstybių iždus, kai tuo tarpu vis šaukiama, kad prieš komunizmą kovojama.Kai stipresnė valstybė'užpucn la silpnesneją, ją..-1 siglemžti, nežiūrinf?1 silpnesnėje vaistyk

vestilio politinius įvykius, tuo la-Į vidaus politiką, kad dlabar esami biau darosi man neaišku, kodėl Amerika .užfsimanė visame žemės rutulyje įvesti tokią politinę liniją, kokios ji laikosi savame krašte. Nieks negali įro-
kal ėjimai nebūtų per grūsti sal- distiniais ir kitokios rūšies im: sikaltėliais perdaug susirūpinama. Matosi spaudoje reikalavimų, kad reikia čia tokių kalėjimų, kurių viename kambaryje tebūtų tik po du kalinius, kad santvarka, s

—------- -j P ,
,.c :..C-ri

LIETUVIS PRARADO 
ATMINTĮ 4JAV Oregono ligoninėje i pa automobilio katastrofos atgavęs sąmonę vyras pasisakė nieko neatsimenąs, bet galvojąs,, kad jis yra David Miller. Parodžius per Anglijos televiziją, jis buvo.atpažintas Mančesteryje gyveukn^ čio Aro Gasiūno, kaip jo brolis Mantiš, kuris prieš ‘porą' mėnesių turėjęs vykti į Australiją, kur jų motina Gaila Gasiūnienė yra dalininkė senienų krautuvėje.Nors Mantis buvo pakartptiijai L atpažintas kito- jį pažinojusio. ’ žmogaus, betJiš'ęąkosi niek&jie- atsimenąs ir n%į£tpažį$t4Š>- Ąetų-

1 '!

ENERGY/
WISE .5

čia pilna ir visokių sukčiavimų, žmogžudysčių, : moterų prievartavimo bei namų padeginėjimų, apie’ ką žino ir jvisas platusis pasaulis.Sakoma"— įleisk kiaulę į baž- ūryčią, tai anoji tuoj lipa ant ■altoriaus. Visoki Amerikos pa-
• - t i i; į f 7 : ’ 1dugnių elementai, haudodėmie- ;si neapsakomomis .asmens laisvėmis, lipa ramiems žmonėms čant galyų^.vięn tik ’-sau naudos ieškodami. Ištisais metais ne- .užbaigiamos žmogžudysčių bylos, už kurias turi apmokėti ra- rmūs ir sąžiningi dirbantieji žmo ■nės. Verkiama, kad neužtenka

kiekviename būtų pc televizijos aparatą, o gal net ir telefonas. Atrodo, kad! greit bus įkurta ir kalinių unija.Atsimenu, buriant man gimnazijoj, jos kapelionas labai gra; žiai atrodė, ir ^priė§‘ moterišką lytį dažnai nepajėgdavo atsę> sispirti. Kartą, jam pravedant

ti ginama. Bet kai j^j&ahSaši bet kurios valstybės'Viduje, nei vienai, nei kitai fpūseifivetimą valstybė neprivalo padėti. .‘į’ Juozas Žemaitis,
------------------- !-------------- ---f RYKLIŲ PASLAPTYS, ’'s- • ■< įUžregistruota j* dokumentinių

grunte* MTpQQhW Į

yra7 semattsia;-\ didžiausiajr > .tm^iįgfertisia lietuvių fratemalinė 
organizacija, .lietuviams fitiiuffląi tarnaujantį jąu per 97 metusi

r SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir .kitiems, kurie tuos 
; dajbįis dirbau :. - i- ’ v i: P t.

^^SLA—išmokėjo-deugįau kaip AŠTUONIS jpLUIONUS dolerių
'į.-ž“ , , apdraudų .savo- nariams,s ' 7
• L-'-'' r • >. ». A • ’ T r.. •<■ J.--

I ■• - - < i faktų, jog visame pasaulyje nuonių. Tačiau ameriikj'iečių jjūrų biologai yra tos nuomonės, kad daugumos rūšių rykliai nėra agresyvūs ir žmonėms nepavojingi. Žmonių užpuolimo atvejus jie aiškina “tragišku.' nesusipla^ timu” arba savigynos ;ręąkcfją: Pastaruoju metu intensyviai tiriama ryklių. biologija,'jr -pradeda ryškėti daug įdordių dalykų. Pavyzdžiui, ryklių: smegenys kai kuriais išsivystymo bruožais yra analogiškos žinduoliu smegenims. Bandymais įrodyta, kad rykliai jautresni elek-

ŠIA — apdrau<Ka pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. . ,•

, į Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gįli • ■ 
Suširiėnijune^apsidrausti Rti $10,000,-; ; ••

■/. • * •r'” v * 7 ■

SLA — apdraudžia j ir- .Taupomąja .ąp<Jrauda; *4 Endowment 
Insuram*^ kuri ypač‘-'naudin^'.'XwDiiH;‘'lBxetiančiam 
■aukštojo Biąfcslo' ir ^gyvenimo pradžtat'?.

-z- ——- S.'** ' t V :f i i*": *>-■» . 7' ’.’j ' . *

atida: vi 
lęįtąlns.

-■■■ Galite kreiptis |r.tiesiai į SLA' Centrą:'. .

LITHUANIANAlilANCE-QF į^ĖtiCA 
? .30.7 3(M£ti, įtov York, N.YrilOOOl :

. Tėl (2ĮŽ) 563-2210:

— padauža ėmė ir: paklausė: Į— Kunige, ar tie doros dėsniai ’ liečia tik civilius ar ir dvasiškius? '■■"ri ■ - fŽinoma, pc tokio klausimo kilo didelis skandalas visoje gimnazijoje: mokinys iš, mokyklos buvo pašalintas, o kapelionas bįt? vo iškeltas į mažą parapiją. Po kurio laiko pašalintas vėl buvo į gimnaziją priimtas, kai aplinkos- gyventojai to pareikala
ie,

s gI

NAujitao*, ChitA^o, 8, HL Thuridijr, 2?, 1M3
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moningasis lietuvių išeivijos jaunimas.
. išt.ž. .
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA .i
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
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Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St, Chieagol DL 60629 * TeL 925-2737
1 «
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x JAY DRUGS VAISTINE - .
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

3°*^ Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai. vs
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkasPb« »*« TeL 476-2206

ffe

50 metų studijavęs, kaip“

ATEINA LIETUVAMl

parašė 700 puslapių knygą, knriofi sudėjo viską, kai bet kada Ir

Būga pas gerianšfus šimtmečio pradžios kalbirdnkas, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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Žuvis genda nuo galvos... -
Šiandien tarp daugelio kitų problemų, slegiančių lie

tuvišką išeiviją, jai kelia didelį susirūpinimą ir gausios 
lietuviškų šeimų skyrybos. Tiesa, ši problema nėra vien 
tik lietuvių, bet ir kitų tautybių. Tik joms, skaičiumi 
būnant daug skaitlingesnėms, toks šeimų “vėžys” gal ne 
tiek aliarmuojančiai krinta į akis. Kas kita su lietuviš
kąja išeivija, kuriai, būnant ne tokiai skaitlingai, tikrai 
kelią reikalą susirūpinti), nes yeilęią.pasakyti, kad liętu- 
višk'ų^šėimų skyrybų s^aičt&^M^aŽė^a; bft didėja,; b 
ypač mišriųjų moterysčių. ' ; *•' . .

Atrodo, kad mū^iį spauda lyg ir vengia apie šį šeimų 
‘■vėžį” rašyti bei šeimų skyrybų problemą nagrinėti. 
Šeimų pairimas tautiniam išlaikymui yra didelė nelaimė, 
nes ji priartina greitą išeivijos išnykimą. Mat, kiekviena 
šeima yra tautos kūno gyvybinė celė.

Šį kartą mūsų’lietuviškoje spaudoje šią problemą 
viešumon iškelti davė progą Lietuvių Dienose, Chica- 
goje, PLB-nės pirmininku išrinktas Vytautas Kamap- i 
tas, kuris buvo ką tik divorsu suardęs savo šeimą. Jp 
išrinkimas į PLB-nės pirmininkus parodė, kad lietuviškų 
šeimų tvirtumas bendmomeninįnkams nerūpi. Renkami 
vadovybėn ir tokie, kurie pameta savo teisėtą žmoną bei 
vaikus ir veda kitą. Matyt, jiems atrodo, kad tai nor
malus dalykas, nieko bendro neturįs nei su morale, nei 
su tautiniu interesu. Taip pat ir Vyt. Kamantas tokiu 
savo žygiu parodė, kad ’jam nerūpi lietuviškų seimų pa
stovumas, nei tai, -kad šeima yra tautos gyvybinė celė. 
Jam, matyt, jau nesvarbu duoti pavyzdį mūsų išeivijai, 
o ypač mūsų jaunimui. Bendrai, jis savo šeimos divorsu 
padarė gėdą ir visiems katalikams. O, be to, jis parodė 
kiek šis žmogus turi mažai savigarbos, jei šeimoje įvykus 
tokiam skandalui, vis tik jis veržėsi pirmininkauti viso 
pasaulio lietuviams, kurių didelė dalis šeimą laiko ne tik 
kaip šventą židinį, bet kaip ir būtinybę tautos gyvybei 
puoselėti ir ją išlaikyti.

Aišku, jog bus tokių, kurie tvirtins, kad niekas ne-1

turi teisė* kiįtis i kito grynai Aelmoą gyvąnlmo reikalus 
ir kelti viešumon joje iškilusiu* nesusipratimus, ir tokį 
smerkti. Tiesa, kad niekam nevalia kištu j kitų Seimo* 
gyvenimą. Bet tai liečia tokius, kurie sau gyvena, kurie 
nesiveržia į didelius bei iškiliuosius veikėjjus ir nede
monstruoja tokio savo žygio. Bet tie, kurie po tokio 
šeimoje skandalo veržiasi vadovauti kokiai nors organi
zacijai, o šiuo atveju, kaip Vyt Kamantas, net viso lais* 
vojo pasaulio lietuviams, tokio asmens privatus gyveni
mas pasidaro jau nebe grynai privatus, o viešas. Kiek
vienas turi teisę klausti ir net viešai, kas šis žmogus, 
kiek jam rūpi šeima, kad ji būtų tautinės gyvybės pa
grindas, kokį jis duoda pavyzdį organizacijai ir jos na
riams, nes tai visa liečia viešąją dorovę.

Vyt. Kamantas po tokio viešo šeimoje skandalo tu- 
rėjo turėti tiek savigarbos ir nesiveržti į tokios organi-

I zacijos vadovus, nes toks asmuo daro gėdą nę tik tai orga
nizacijai, bet ir visiems lietuviams. >Ypač toksai, kaip 
Vyt. Kamantas, kuris pats pasižymi kitų niekinimu už
gauliais pravardžiavimais, kaip antai: reorgais, žmog
žudžiais, melagingais informacijų davėjais.

Vyt. Kamanto įsiveržimas į PLB-nės pirmininkus 
jai padarė didelę gėdą. Juk ką reiškia divorsas šeimai, 
tą kiekvienas žino. Toks lietuviškos šeimos suardymas 
yra kartu ir sulaužymas iškilmingos priesaikos, duotos 
prie altoriaus. Pagaliau, koks pavyzdys mūsų jaunajai 
kartai. Juk kiekvienas, kuris yra pasinešęs divorsuotis, 
sakys: jei jau viso pasaulio lietuvių pirmininkas divor- 
savo, tai kodėl man nebūtų galima jį pasekti? Vyt. Ka- 
mantas parodė, kad toks jo žygis išmainyti teisėtą žmo
ną kita yra toks paprastas dalykas ir tai grynai jo asme
niškas. Bet kas gali pasitikėti tokiu vadu, kurią nebe
galėjo sugyventi su savo žmona, kas užtikrins, kad jis 
sugyvens su VLIKo ir ALTos veikėjais?

Be to, čia kyla ir kitas klausimas: kas gi buvo tie, 
kurie jį pastatė šitokiam postui? Juk nuo jų sprendimo 
priklausė jo PLB-nės,.pirmininku išpurinąs.' Gyvenant 

t demokratiniamę-kraštę; galima viešai klausti apie renka
mo kandidato tinkamumą ar< jo netinkamumą kuriai nors, 
orgamzacįjai vadovauti. Galima viešai pasisakyti už.ir 
prieš.' Reikia tik ’ stebėtis, kad, statant Vyt.-Kamantą 
kandidatu, niekas nepravėrė burnos. Juk rinkėjų skai
čiuje buvo frontininkų, ateitininkų, net ir kunigų. Ro
dos, jie visi yra lietuviai ir dar katalikai, krikščionys. 
Jie turėjo žinoti, kad mūsų krikščioniška tauta šeimos 
židinį laiko šventu ir nesuardomu.

Pagaliau, kur buvo tos moterys — atstovės, kurios 
balsavo ir savo balsais jo išrinkimą parėmė: Jos tūrėjo 
patyrinėti, kas yra Vyt Kamantas? Kaip jis sugyvena 
su savo šeima? Jos būtų sužinojusios, kad Vyt. Kamanto 
paliktoji žmona ir jo vaikai divorsą skaudžiai išgyvena. 
Ar neatėjo tad laikas reikalauti, kad šį&-Žmonų mainin- 
kautojas iš PLB-nės pirmininkavimo pats atsistatydintų, 
o jai vadovautų tas, kuriam šeima yra nesuardoma šven
tovė? Jei kitaip, tai bus ženklas, kad PLBrnės pati vir
šūnė yra nuosmukyje. Žuvis nuo galvos genda. Tai liu
dys, kad B-nė jau nebeturi žmonių su tvirtais morali
niais ir tautiniais principais.

Nereiktų nustebti, kad lietuvės moterys vieną gra
žią dieną, užjausdamos p. Kamantienę ir jos šeimą dėl 
buvusio jos vyro, Vyt, Kamąnto, jos gyvenimui padary
tos neapsakomai didelės skriaudos, kaip Amerikoje yra 
įprasta, suruoštų prieš tokį pirmininką demonstraciją ___
arba pradėtų rašyti į spaudą piotesio laiškus. Tai būtų j- Nįujprkp, pradėjo kreipti dė-

P, Mk.

Mikas Šileikis Čikagos Akvariumas

VL. BARONAS

PASTABOS IŠ TOLO
(Tęsinys)

- , / - - -e

Los Angeles Neo-Litua^ių sky
riaus valdybą šiuo metu sudaro: 
Vytautas Burokas — pinninin- 
kas, Aloyzas Pečiulis ’— vice
pirmininkas, K. Švaircaitė — ižd- 
ninkė, E. Gedgaudienė — sekre
torė, R. Vitkienė — magistrą, 
S. Petravičius — tėvūnas, Ed
vinas Balceris — arbiter elegan- 
tiarum, Alg.. Bražinskas- — tna
rys ir- arbiter elegant, padėjėjas 
ir V. Mikalauskas — tėvūno pa
dėjėjas. ‘ : ,

■•o Šis neoiituanų piknikas-ge
gužinė būyo tikrai malonus pa- i 
bendravimus ne tik su rieolitua“. 
nais'bėt ir jų svečiais.

Kalbant1 apie J. ir E.-Sinkius,

prasprūdo žinia, kad jie nors 
ir dabar gyvendami milijonierių 
aplinkoje (jų dabar gyvenamoji 
rezidencija — rūmai kainuojami 
apie 4-5 milijonus 'dol.) neseniai 
nusipirko vilą Malibu pajūrio 
rajone, ant kalvos, nuo kur per 
vilos langus matosi mėlynasis 
Pacifikas apačioje. Naujoji vila 
yra mažesnė (rodos tik 9 kamba
riai). kainavo pusę milijonų dol. 
Galima sveikinti J. ir E. Sinkius, 
kaip lietuvius, kad Įsikuria ir 
Malibu, ten gyvenančių d'augįąu,, 
šia Moilywoodo ‘‘moguĮų’'- kai
mynystėje, kurie patirs, kad yra 
ir lietuvių, kurie gali ten, turėti 
nuosavybę.

(Pabaiga)

ir jo tarnautojų skaičius buvo 
padidintas iki 50. Tai įvyko 1979 
metais. 1980 metais šios įstai
gos biudžetas buvo padidintas i 
32.3 milijonus, o 1983 metais — 
į * $2.7 milijonus. 1981 metais 
102 Atstovų rūmų, nariai raštu

šias pastangas toliau remti. Yra 
sakoma, kad: šias pastangas re
mia 77 pagrindinės JAV žydų 
organizacijos. Kongresas išlei
do įstatymą nr. 95-549, pagal ku- 
rį Tėisihgumo ministerija turi 
teisę imtis žygių prieš visus po 
1953 metų imigravusius, kurie 
nusikalto nacių, v 
tpęrę^ihdąnii' 
ggĮęęįimb f JAV dktas. galiojęs 
iki .1953 mętų pabaigos, statė pa
našius reikalavimus.' Teisingumo

ūžiąs metais 
§. Išvi stintų

verta ir teisinga akcija.

IŠ VLIKO TARYBOS VEIKLOS
JAV. bendradarbiauja, su 

Sovietų Rusija

Rugpiųčio 13 dienos VLĮKo 
tarybos posėdy prelegentas adv 
Povilas Žumbakis kalbėjo apie 
JAV Teisingumo ministerijos 
(Department of Justice) Spe

cialių tyrinėjimų įstaigos (Off
ice of Special Investigations) sie
kimus ir naudojamus metodus.

Nors prelegentas savo reiera- 
te smulkmenų neminėjo, skai
tytojams gali būti įdomus šios 
Teisingumo ministerijos sky
riaus išsivystymas ir aplinkybės, 
dėl kuriu jis tapo toks galingas.

“Office of Special Investiga
tions” gavo pradžią, kai kongre
so atstovė Elizabetė Holtzman.

mėsį, jog JAV yra imigrantų, 
kurie galėtų būti kaltinami ben-

1073dradartgavimu su naciais, 
metais JAV imigrącijps ir įpilie-- 
tinimo (Imigratįon and Natura
lization Service) įstaiga priver
tė buyusią koncentracijos sto
vyklos sargybinę vokietę Her- 
rnine Braupšteiper-Ryan, atsisa
kyti pilietybės. Ji buvo grąžin
ta Vakarų Vokietijon ir buvo 
ten teista. 1977 metais, Kongre
so spaudimu, Teisingumo minis
terijoje buvo įsteigta šiems tiks
lams tirti Specialių tyrinėjimų 
įstaiga, kuri iki 1982 metų pra
džios buvo iškėlusi 26 bylas ir 
tyrinėjo kitą 221 atvejį. Kon- 
gresmanė Holzman greit paste
bėjo, kad iš $2 milijonų biudže
to paskirto šiems tyrinėjimams, 
vos ketvirtis milijono buvo šiam
tikslui išleista. To pasėkoje,; ka icKažn i ausiai kryžiuojasi, ta- 
Specialių tyrinėjimų įstaigai bu-
vo paskirtas atskiras biudžetas -

so ’ spaudimui, nusiuntė į Mask
vą valstybės gynėją Beną Gvi- 
letti, kuris susitarė su Sovietų 
Rusijos Teisingumo ministerijos 
atstovais dėl žinių surinkimo ir 
jų teikimo JAV šioms byloms 
spręsti. Šiuo metu Specialių ty
rinėjimų įstaiga savo darbą te-

ginusiai Sovietų patiektomis ži
niomis. Yra spėjama, kad tyri
nėjimai liečia apie 300 žmonių. 
At^eįt, per vien paskutinius ke- 

1 turis metus, JAV vyriausybė iš
leido po bent šimtą tūkstančių 
kiekvienos bylos paruošimui ir 
teismui ir apie trisdešimt tūks 
tančių kiekvienos bylos paruo
šiamiesiems darbams!

Kaltinimai imigrantams būna 
patiekiami arba pačių nukentė
jusių, dažniausiai žydų ir jų or
ganizacijų, arba yra pristatomi 
Sovietų Rusijos. Izraelio ir So
vietų Rusijos interesai ir politi-

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Aš pavargau, norių atsigulti.
Morta ir Petras dailiai paguldo ją ant pa^ 

galvės, apkloja. Ji ramiai guli užsimerkusi, ro
dosi, nori užmigti. Karunka daugiau nebegieda- 
ma, kad mamos nepabudinti.

Kaimynė, dar kiek pabudusi ir įsitikinusi, 
kad mamos mirtis dar nėra čia pat ir kad jos bu
dėjimas neturi daug prasmės, išeina, Svįęsa ne
gesinama, tik pastatoma taip, kad nešviestų ma
mai į akis. Jau kelios naktys, kai šviesos negesi
nama. Mortai atrodo, kad mama yra ganą silpna, 
taigi šviesos gesinti negalima. Mama gali papra
šyti gerti, ar pakelti, kur tuomet tą šviesą užsi
degti besusigraibstysi patamsiais.

Trumpa vasaros naktis eina į pabaigą, štai 
jau žara žiba rytuose ir §vinta rugpiūčio pirmos 
dienos rytas.

Mama staiga sujuda, dusliai sukosėją.
— Pakelkit, — vos ištaria.
Greitai pribėga virpančia širdimi Petras ir 

Morta. Jie kelia ją, nori pasodinti, bet ji sugle
busi, užsimerkusi ir sėstis nemėgina.

— Mama, mama! — šaukia Beyrąs,
— Mama! — nusigandusi kartoją Morta.
Mama nic’:o nebeataako. Sudribęs jos kūnas 

ir užmerktos aky - išduoda skaudžią tiesą. Jie pa
guldo ją ant pagahės. Ji guli ramiai, užsimer

kusi ir jos kiūtinę nebesikilnoja.
— Mama? mama! — su ašaromis jie šaukia 

abu, bet mama jų balso nebegirdi.
— Matote, vaikučiai, kas yra. Nieko jūsų 

Šauksmas nebepadės, — ramiai pasakė tėvas, už
skleidė maldų knygą, iš kurios jis skaitė litaniją 
UŽ mirštančius, ir paėmęs uždegė žvakę.

• Petras prispaudė savo lūpas prie amžinai nu
rimusios motinos kaktos, ir karštų jo ašarų sro
vės suvilgė jos veidą.

Kaimynas obliavo lentas ir darė karstą, Pet
ras dažė jį ir puošė, rinko pačias minkščiausias 
skiedreles, dėjo jas i karsto dugną ir kimšo jomis 
pagalvėlę, o laistydamas ašaromis jis sau kar
tojo; tebūnie kuo minkščiausias 'mano mamai am
žino poilsio guolis. Jis niekuo daugiau nebegalėjo 
jai padėti.

* * *

Motinos miriis dideliu smūgiu trenkė Į Petrjį 
gyvenimą- gyventi reikia, į kapą drauge su ją 
neąteliūl^i- Beiįia mokytis, reikia laikyti eg t'ą- 
m|nus, nors ir kaip galva išvargusi.

— Aš susitariau su savo draugu, — sako di
rektorius Natauskas Petimi, — tu važiuosi su 
ponu Pevskiu į apskrities miestą. Jo dvaras yra 
už dviejų kilometrų. Pas jį gausi kambarį ir mais
tą. Pėsčiam bus nesunku ateiti į gimnaziją. Ląi- 

: kyši egzaminus iš penkių klasių kurso. Parašysi 
savo prašyme, kad laikysi egzaminus eksternu.

Petras nežino, ką tas reiškia laikyti egzami
nus eksternu. Jam atrodo, kad tai turėtų būti pra

eitų mokslų tam tikras pavadinimas arba tam 
tikrų palengvintų egzaminų rūšis. Juk Nataus
kas žino, kaip jam buvo sunku šią vasarą mokytis 
dėl jo motinos mirties. Taigi, jis nori palengvinti 
ir todėl savo laikyti egzaminus eksternu. Jis gerai 
įsidėmi šį žodį, kaip labai reikalingą.

Paskirtą dieną jis laiko egzaminus apskrities 
miesto gimnazijoje, Įhdelis gimnazijos pastatas 
stovi gatvėje ir jo durys bei daugybė langų atsi
daro stąčiąi į šaligatvį,

Didelė klasė pilna mokinių- Tai pataisinin- 
kai laiko egzaminus IŠ savo pataisų, čia bus ma
tematikos egzaminas ir, atrodo, nelengvas, nes 
visų veidai susirūpin. Keli dideli klasės langai at
viri, čia pat už jų šaligatvis ir ten vaikščioja 
mokiniai, kuriems šių sunkių matematikos egza
minu laikyti nereikia.

Matematikos mokytojas padiktuoja du už
daviniu ’ *' ’ ” ' ' ’ '

A i • t .K * < ■<.> •

— padarykite tik vieną. Jūs galite pasirinkti, 
kurį norite. Kai padarysite, galite tuojau išeiti, 
padavę mąn sąsiliyiju- Pnodu dvi valandas laiko.

Petras, sutelkęs visas savo proto pajėgas, 
skaito ir vieną uždavinį, Ir kitą. Dar ąįaito, ir 
dar, Nori priiiminti visus praeitus matematikos 
dėsnius, formulas. Nieko neišeiną- šie uždavi
niai yra kažkokia ąlgebros, axitrpetikos, sferinės 
bei plokštinės geometrijos, fizikos ir dar kažko 
sąjauka. Jis apie tokią košelienę nė sapnuote ne
sapnavo. Jis dar galvoja ir pergalvoja, bet jokio 
išeities taško nemato. Tuo tarpu vienas mokinys 

atiduoda savo sąsiuvinį ir išeina. Netrukus kitas, 
trečias, ir visa eilė. Dar nė valandos neišėjo, ir 
jis pasiliko vienas su savo uždaviniais ir negai
lestingu matematikos mokytoju. Paduoda dabar 
ir jis savo sąsiuvinį mokytojui ir išeina. Už durų 
jį pasitinka keletas jam nepažįstamų, bet labai 
draugiškų mokinių veidų:

— Na, ar padarei?
— Ne.
— Tai kodėl tu mums nieko nepasakei ? Bū

tumei puikiausių špąrgaJkų gavęs. Juk visi kuo 
geriausiai nusirašė, IŠ lauko pnmetė špąrgalkų 
daugybę.

— Tai kaip aš jums galėjau pasakyti, kad 
mokytojas buvo čia pąt?

— Mums daug nereikėjo, būtumei sukosėjęs, 
ar galvą pajudinęs, tuojau būtum gavęs. Mes visą 
laiką tave sekėm. Atrodė, kad tu labai ramiai dir
bi, manėme, kad vsiką supranti.

— štai kaipI Viii uždavinį padarė I O aš ma
niau, kad tų uždavinių niekas ne galės- padaryti.

»------Niekas nebūtų padarę, jei ne špargalkos.
Petras egzamino neišlaikė. Pirmą kartą jam 

paaiškėjo, kad kartais labai sunku yra būti tei
singam žmogui meluojančių tarpe.

— Jei tu bumwsl telkęs tetąjamuusius egza
minus, tai būtumėme priėmė i šeių klase, nors 
materfiatika tau nepavyko. Bet tų l|ikęi ekster
nu, tai Ir neišlaikei,

(Bus daugiau)
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TeL: 562-2727 arba 562-272§

Stfvlc* 855-4504, Pw« 04058 laukit ė mūrinė mokykla

GAIDAS “ DAIMID

; L

jį buvo rasto medžiaga, parašy
ta grupės asmenų, kurie vadina
si "Suvienyta* Fnmtas taikai ir 
tautiniam iisihusvinimui iš

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

Rožė Didžgalvis, rast.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ww^chxter Community klinika 
Medicinai direktorius

1931 S. Manheim Rd^ Wostchostor, IĮL 
VALANDOS: 3—S darbo dienomU

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti
Yiršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Niujieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 r imeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis 
FD. LE.

susirinkimu

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

IŠ VLIKO TARYBOS...

(Atkelta iš d psL)

čiau nusikaltėlių dėl pronacinės 
veiklos atžvilgiu, Sovietų ir žy
dų tikslai, be ne jų motyvai, su
tampa. Žydams rūpi nusikaltu
sių prieš žmogiškumą suradimas 
ir neatlaidus nubaudimas. Sovie
tams rūpi imigrantų, išeivių or
ganizacijų ir jų vadovų diskre
ditavimas ir antisemitizmo sklei
dimas.

Specialių tyrinėjimų skyriaus 
veikla yra palietusi eilę lietuvių. 
Būtent: Liudą Kairį (Čikagoje), 
Kazimierą Palčiauską (Florido
je). Jurgį Juodį (Floridoje), Me
čislovą Paškevičių (Kaliforni- 

I
■

ir “contact lecses*

t

PERKRAUSTYMA1

11

tai I

SOPULE BARČUS

M*rquatt» Park*,

Oftoe tefeuc 774-288C, 
lachtoadlM teltL 448-550

7159 So. MAPLEWOOD AYL 
CHICAGO, IL 40829

Y*da|i —— Aldona DaiMruy
ToUfa 778-1548

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 

2418 W. 71st St T»L 737-5149

Prostatos, inkstų ir ilapumn 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVE, 
SL Petersburg, Fla. 3371Ž 

TeL (813) 321-420f

GYDYTOJAS It CHIRURGAS, 

1PECIALYB1: AKIŲ LIGOS 

^907 West 103rd Slr»at 

Valandos pagal saatarimą.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Uidjitul — Filiu apčrassįs 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. 4ERRNAS. TeL 925-8842 
———————

ii įvairiu atstusy, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 874-1882 arte 3744954 

b ________________

RADIJO 4EIMO5 VALANDOJ

Sešudieniair ir
nuo 8:30 iki 9^0 raL ryto.
Stotie WOPA - 14W AM

Jei išlošime ant kokybės, 
pralošime ant našumo.

(Iš pasisakymo) -I

■i

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

VU

%

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

- ------- —

VASAITIS-BUTKUS^

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

------------ ■,

I >.

Pabaltijo respublikų diptomąri- 
nis ątstpvas JAV dėl Mų verty
bių suverumo teisių pažriJimų 
nėra protestovęs JAV valdžiai!

Specialių tyrinėjimų įstaiga 
bylas ruošia naudodama ir JAV 
esančių kitų imigrantų liudiji
mus. Tokie liudijimai yra gau
nami labai draugiškų būdu, bet 
yrą panaudojami tik prokųrątū- 
rps naudai, o ne ąpkaltįjUų gy
nimui, Savo keliu, noriai ben
dradarbiaujantys liudininkai kar 
tais patys save inkriminuoja nu
rodydami savo tiesioginį arba 
aplinkybių} ryšį su kaltinamuo
ju, arba savo eitas pareigas na
cių okupacijos metais ir panašiai. 
Adv. P. žumbakis pąbrėžė, kad 
tokie “draugiški ir “nekalti” ap
klausinėjimai nėra niekam pri- 
vgiomi ir kadliereikia- 
siduoti be šiose srityse prity
rusių advokatu patarimų ir jų 
dalyvavimo apklausinėjimu me
lu. B. P.

neetieut), Juozą Kungį (New 
Jersey) ir kt. Išskyrus Liudo 
Kairio bylą, kurią apeliavo Či
kagos Kirkland ir Ellis advoka
tų įstaiga, visos kitos bylos kol 
kas buvo išspręstos kaltinamų
jų nenaudai.

Tai yra iš dalies todėl, kad 
bylos yra sprendžiamos vado
vaujantis civiline, o ne krimina
linė teismo procedūra, pagal ku
rią -yra daug sunkiau-patirti kal
tinamosios medžiagos tikirhumą l 
ar abejotiną medžiagą paversti 
niekine. Teismuose yra leidžia
ma dalyvauti Sovietų Rusijos 
Teisingumo ministerijos atsto
vams (nors Sovietų spauda pa
sigiria, kad tai yra KGB-istų 
vaidmuo), kurie liudija įrody
mų patikimumą. JAV teisėjai 
šiuos liudijimus priima. Nežiū
rint JAV Valstybės departamen
to ir prezidento Reagano pareiš
kimų, kad JAV nepripažįsta Pa
baltijo valstybių okupacijos, 
JAV Teisingumo ministerijos 
atstovai priima Sovietų okupa
cinių įstaigų liudijimus ir ben
dradarbiauja su okupanto ad
ministracija Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje! Prelegento žinio
mis nė vienas nepriklausomų

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

SOME CHICAGO MOTOR CLUB OM
IXPRCSSMYDRMN&

3. “Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDŽIONYT8

MARIJA ABRAMAVICIENe - 
MOZŪRAITYTĖ

KiMUea nuo pirmadienio Ud pant- 
•aoieaio »<| vaęarv 

Vuoa Uidut U WCEV jtotU.. 
banga 1450 AM.

U. Petersburg, 12:3o vai. p.p. 
M WTIS rtoūaa, 1110 AM banga

11.44 W, 7Ht btreoi

Chicago, liliputą 8UO8 
T«K 77MS74

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimu žmoną, motiną ir močiutę, 
kurios netekome 1978 m. rugsėjo mėn. 21 d.

Laikas bėga labai greitai. Rodos, taip neseniai ji buvo 
mūsų tarpe, o štai, jau penkeri metai, kai iškeliavo am
žinybėn.

Gi mes, likusieji, siunčiame savo maldas, prašydami 
mirusiai Dievo gailestingumo, o apturėjusi dangaus malonę 
užtars mus pas Visagalį, kad numirę galėtume susitikti ir 
gyventi amžinuoju gyvenimu Viešpatyje.

Tėvu Jėzuitų koplyčioje rugsėjo niėn. 2(j <U8 V*K syto 
bus atnašaujamos šv. Mišios ūž miriados sielą,

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus 
pris; minti Mariją savo maldose.

Nuliūdę: vyras Stasys, duktė, sūnūs ir anūkai

L -M4K-

. “Buvo reikalaujama pravesti 
referendumą dėl taikingo tauti
nių mažumų pasitraukimo iš 
SSSR. Sovietų Sąjungos respu
blikų teisė pasitraukti iŠ SSSR 
yra garantuota Sovietų Konsti
tucijoje”, pažypiimi žurnalas 
“Columba’'.

Jaškūnas pirmą kartą ouvo 
areštuotas 1947’ra. ųž jo dalyva
vimą neoficialioje jaunimo , gru
pėje,. kurį protestavo prieš Lie- 

, tuyos įjungimą j Sovietų Sąjun
gą 1939 pi-- Jis buvo paleistas 
190  5 jn! .
;; ^ntalė^^liąujr^šo, ką.d pa
gal nauj^ /kiHfniihą Jaškūnas 
yra pątaj pintas Pataisomosios 
Darbo Stovyklos (Corrective La
bour Colony Nr. 36) specialaus 
spaudimo skyrivje, Perm srity-

ANGLAI GINA LIETUVOS 
KAUNI

Mėnesinis’ šv. ’ Kolumbo Vy
čių (Knights iff St. Columba) 
žurnalas ‘’Columba” kiekviena
me numeryje įdeda vieno sąži
nės kalinio pavardę ir prašo na
rius rašyti laiškus atitinkamoms 
įstaigoms, prašant kalinį .paleis
ti. Sąžinės kaliniai yra paren
kami iš viso pasaulio: Afrikos, 
Pietų Amerikos, Azijos ir kt

Rugsėjo mėn. numeryje pir
mą kartą buvo parinktas lietu
vis Henrikas Jaškūnas (ąnglis.- 
kai Jashkunas), 55 metų am
žiaus, atliekąs 15 metų kalėjimo5 
bausmę “už necenzūruotos ir pri 
vačiai išleistos medžiagos paruo
šimą”.

“Columba” patiekia skaityto
jams žiupsnį žinių apie Jaškūno 
“nusikaltimus”. Jau 1976 m. pas

riausia pataisomojo darbo for
mą pagal Sovietų įstatymą.

. ’ Jaškūnas yra vedęs ir turi du 
vaikus. Prašoma rašyti manda
gius laiškus, prašant jį paleisti, 
šiuo adresu; Mr. A. Rekunkov, 
Procurator General of the USSR, 
ųl. Pushkinskaya, 15a, Moskva, 
USSR/£ . • U■

. Oal; vertėtų ir mums lietu
viams, pke to prisidėti.

Knights of St. Columba yra 
’katalikų vyrų organizacija, ku
rios obalsis yra: labdarybė, vie
nybė, brolybė (Caritas, Unitas, 
Fraternitas). žurnalas “Colum
ba”: yra siunčiamas visiems na

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

riams šiame krašte 
broliškoms organizacijoms Airi
joje, Kanadoje, Pietų Afrikoje 
Australijoje ir N. Zelandijoje.

S. KI’TS-NĘVIS — NAUJA 
VALSTYBĖ :

BASETERE, St. Kits. Pir- | 
madienį Karibų jūroje atsirado, ■ 
nauja valstybė, kuri pasivadino 
St. Kits-Nevis. Karibų jūroje 
buvo dvi britų salos. Viena va
dinosi St. Kits, o antroji — Ne
vis. Britai per dešimtmečius ■ 
mokė gyventojus, kaip patys turi 
savo reikalus tvarkyti. .

St. Kits turi savo sostinę ir de
mokratiškai tvarkomą savival
dy be.N e vis nesi tvarko taip gra
žiai, bet pagrindus turi. Abiejų 
salų gyventojai svarstė reikalą 
ir nutarė susijungti ir sudaryti 
nepriklausomą valstybę.

— Senatas uždraudė vidaus 
sekretoriui Watts pardavinėti 
anglių kasyklas, kol Senatas iš-' 
aiškins visą klausimą. Sekreto
rius Watts jau šeši mėnesiai 
nuomoja ar pardavinėja anglies 
kasyklas federalinėse žemėse.

— David Osborne, -Ft. Wayne, 
Ind., dienraščio Fort Wayne 
News-Sentinel įžanginių redak
torius, jo žmona ir jų 11 metų 
sūnus, namuose buvo nužudyti, f | 
Policija ieško kaltininko.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

t X • ' “Z*

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS ‘

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE S ORINI

Alkstąs automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

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

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 1

Telefonas — 652-1003
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Tarybos, valdybos nartų, apygardos, 
apylinkių pirmininkų pasitarimas

JAV (R) LB-nės Tarybos Prezidiumo pirmininko 
dr. Valentino Plioplio pavesta pranešu, kad š.m. rug- 

■į sėjo mėn. 24 d. (šeštadienį), 10 vai. ryto, Lietuvių Tau
tiniuose Namuose (6422 So. Kedzie Ave., Chicago, Ill.) 
šaukiamas tarybos narių, Centro valdybos, Apygardos 

‘ pirmininko arba įgaliotinių 
susirinkimas - pasitarimas.

•’ Kviečiama d'alyvaut Centro! 
'■ valdyba, apygardos ir apylinkių; 
■pirminiųĮiai (arba įgąliptįiniai.

Pasitarimas — susirinkimas 
'įvyks'jį. nVjįTPgsėjo mėn. 24 d., 
šeštadientį, 10 v. ryto, Liet. Tau
tiniuose namUoe (6422 So. Ke
dzie Ave., • Chicago, HL).

Svarbiausieji susirinkimo—pa- 
sięiirimo darbotvarkės punktai.

1. Atidarymas — dr. Valenti
nas Plioplys.

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

3. Leidinėlis: “Kas mes esa
me’’? — kan. V. Z?.kaiaus- 
kas ir A. Tauginas.

f 4. Teismo reikalai — inž. Sta- 
.1 , sys Dubauskas.

i

tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip
tų dėmesį.

St. Stalioraiiis

■

I

Lietuvių bažnyčia Tilžėje

AmmU žmni — Pardavimui 
UAL 1ST A T! FOR SALI

Namai, žami — Fu da liama 
RRAL IFTATR FOR LALA

BUTŲ NUOMAVIMAS
1 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

.« NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB y KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: r

'<ŪTUAL FEDERAL SAVINGS ’
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

Ą ■

Knyga, afepausdinta praeitais 
melais, jau baigiama parduoti. 
Kas nori ją įsigyti, lai turi ra
šyti K. Janutai, 2818 Avenal St., 
Los Angeles, <1A SOtI.39. Jei pas 
jj dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris do.erius jums jų atsiųs, 
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebeguli, bet ilėjo į 
žmones. Raila yra Klauseikio 
knygos ve-tas. Jis turi pasiklau- 

i syti, ką žmonės apie jo paties 
Spauda ir kiti reikalai — knygas mano. Turės progos pa- 
Z. Juškevičienė. matyti, kedėl jų nepuola. Apie

ir Tarybos Prezidiumo

5.

I

<!į3
-

Z. Juškevičienė.
JAV (R) L. B-nės istorijos? Klauseikio knygą jis paleido dar 
reikalu — A. Juškevičius. I kelis railiškus melagingus tvir-
JAV (R) L. B-nės Tary-j 

bos narių ir atstovų suvožia 
vimas — A. Repšienė.

8. Klausimai jr sumanymai.

Maloniai kviečiami visi susi- * rinkime — pasitarime skaitlin- j j 
gai dalyvauti ir patiekti klausi- Į | 
mus bei sugestijas (R) L. B-nę 
liečiančiais reikalais.

Su pagarba,
.Antanina Repšienė,

6.

7.

— SLA 6-osios Apskrities me
tinė konferencija įvyks š.m. rug- 

JAV (R) LB-nės Tarybos sėj° 25 (1- sekmadienį, 2 vai. po

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS -- BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Prezidiumo sekretorė

•Lietuviškos knygos + , +J ~ negražus tvirtinimas. Tas tvir- 
į! Naujienose buvo skelbiama, tinimas veik visuomet yra mela- 
kad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais metais, kai J. Klausei
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 
it panoro pasižiūrėti arčiau į 
Bronio- Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švaistymąsi įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
•įrodė, kad Raila įžeidęs-K. Ja
nutą be jokio pagrindo iri be- jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrą dieną ir nutratėjo. 
i£ai. Januta bandė reikalą išaiš
kinti, tai Raila ir klausyti neno
rėjo. Orakulas burną atvėrė, tai 
hėteisingo žodžio nepataiso.
1 J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į\ Railos “stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra-

žiais žodžiais apibarstomas labai vauti.

gingas. O melas, nors jį gražiau
siai “stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
meluotojui ir labai žalingu ap
šmeižtajam. (

J. Klauseikis parašė studiją, 
kurią turėtų atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną į 
rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuombrię visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa? , 
studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam , 
piliečiui^ bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
mokslus : baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro
tavimus.

pietų, Lietuvių Evangelikų Re
formatų parapijos patalpose. 
Įėjimas iš šono, 5230 S. Artesian 
Ave., Chicagoje. širdingai kvie
čiame SLA kuopų atstovus daly-j

. Po susirinkimo bus ka-j 
Valdybavutė.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turto Chicagos mieste l«WL 
Dirbu ir užmiesčiuose, jrei 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tai. 927-3559

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

i Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

jų pradėjo šaukti:
— Ėi, bičiuli, — mešką pa

gavau!
— Tai vesk ją čia, — atsilie

pia kažkur antrasis.
— Kad " eina! ' ’
— Tai palik ją ir einam to

liau. u. ■ .
— Kad neleidžia...

lienė ir Jolita Kriaučeliūnaitė.
3. Meninę dalį išpildys dai

nuojančios žemaitės —’ Bronė 
Stravinskienė, Dana Varanec- 
kienė ir Aldona Undtrienė; va
dovaus Kazimieras Skaisgirys. j 
Solo padainuos Bronius Maciu-1 
kevičius; akompanuos Alvidė 

■’Ehtutytė.
Minėjimui pąs^aųųs — 

bendravimas p-rį^^avutės.
šventa pa-

D t M E S I/O
62-90 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tikt*i $120 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas panslala- 

kams. Kreiptis:
A. L A U R A I T 11 

4445 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 >

] 
1GALIMA LAUKTI IŠ 

ĮVYKIU LIBANE
Libano įvykiai amerikiečiams 

sudaro daug bėdos. Eilinis Ame
rikos pilietis niekaip nepajėgia j 
suprasti kuo remiantis Amerikos i 
politikai siunčia ten vis dau-

KO

Panašiai yra ir su Amerika, 
politikai siunčia ten vis dau- Kartu su Izraeliu išėjo mė
ginu kariškių Įsakinėja apšau- džioti palestiniečių, o kai įklim-
domiems ats;šaudyti, ir daug vi
sokių kitokių painiavų, kurios 
vis didesnį arabų kraštų skaičių 
nustato, prieš. Ameriką.

Labai didelis skaičius ameri
kiečiu mano, kad i ši Afrikost, 7 v C

košmarą Ameriką Įvėlė vien tik, 
Izraelis. Atrodo, kad dabar Ame 
rika atsidūrė tokioj pat padėty
je, kaip tas meškų medžiotojas.

O buvo taip:
Du geri draugai, bemedžioda

mi meškas, viens su kitu pasi
plėtė. Po kurio laiko vienas iš

po į bėdą, tai kažin ar Izraelis 
kuo nors pagelbės.

J. žema/tis

pa-

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878
bendravimas p
'‘ Kiekvieno lietuvio 
reiga prisiminti mūšį tautos ir 
valstybės: kilniąsias asmenybes.

i Renpėjail

REPAIRS — IN GENERAL 
J. Įvairūs Taisymai

Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. L’ž darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. - 
Eerman Dę č k y s 

Tel. 585-6624

kapitonas pa£aikė
RYŠIUS SU JAPONAIS

NARITA, Japonija, — Sunai
kinto Pietų Korėjos ’ keleivinio 
lėktuvo kapitonas vjisą laiką pa
laikė ryšius su ITčfrišu salos Na
rita aerodromu,* kur kapitonas 
rengėsi nusileisti ir paimti reiĮ 
kalingų- degalų skristi .j Seoulą.

Narita aerodromas turi užre-I 
kordavęs paskutini Pietų Korė?

. -r--, T v. . jos lėktuvo kapitono pranešimaire Vida. Jonušiene. Kanaumn-I ,7. . ... L . ? . ąVietomis jis nėra labai aiskus, 
' bet-Japonai ^tikisi-visą pranešu 

ihą-nlirašyti. Japonų aerodromo 
.ųak'tfesLtarnautojai jam atsakė, 
kacbjo Jaukė. .
s Rąskutinis pranešimas sako, 
kad lėktuvas staiga neteko su
spausto oro ir krinta žemyn.

Manoma, kad tada lėktuvas 
jau buvo virš Japonijos jūros, 
o ne sovietinėje erdvėje.

50 METŲ KAI NETURIME 
KAN? TUMO-VAIŽGANTO

Š. m. spalio mėn. 9 d., sekma
dieni, 3 vai. p. p. Liet. Tautinių 
Namų, Chicagoįe, patalpose 
Korp! Neo-Lithuania, Chicagos 
padalinys, ir Liet. Tautinė Są
junga, -Chicagos skyrius, ruošia 
Vaižganto penkiasdešimties me
tų mirties paminėjimą, kurį pra
ves Korp! Neo-Lithuania filiste-

F

Tjį

© Darbas-----laimės šaltinis.

f

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIU- ISTORIJOS

’ ■ > autorius,
paruošė, sutvarkė ir iSfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją.
, (1869 — 1959 metai).

■ .1 ; :• 664 psl., vardynas-
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — SL
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA —- S17. '(Persiuntimui pridėti $1)' 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8.700

Pardavfmtii Ttfsynat 
1M4 Wwf Htfc StTMf 
Tol. REpubtte 7-1941

kas buvo Korp!. NeoiLįtbuania. 
garbės narys; c

. • - t‘r* - » -

Minėjimo programa
1. Rašytojo ir poeto Antano 

•Gustaičio, iš Bostono, žodis apie 
Vaižganto reikšmę lietuvių tau
tai ir jos valstybei.

2. Trumpos santraukos iš Vaiž
ganto raštų; paskaitys aktorė Vi
ta Visockienė ir Neo-Lithuariia 
korporantės — Audronė Kara-

TESTAMENTAI f ■ ’ ' * - r fe
Tuo reikalu jums gali daup 

padėti teisininko Prano ŠULC 
□aruošta — teisėjo Alpbonsė 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvosr 
išleista knyga su legališkomh 
'ormoini*; .. , ’ ■

Knyga su formomis gauna 
mi Naujienų administracijoj*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. NEDĄŠ; «59 ArcherAver.ue, 

Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-59(0

/

For constipation relief tomorrow 
> reachforEX-LAXtonight. <

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

Read label and follow 
directions.
C E<-Lm. Inc.. 1982

“LIUCIJA”
Ave. Chicago. IL 60629.

Mike Sileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Nofery Publie ;
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybė, pra

šymai ir kitokie blanket

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis. Agent 
3208% W. 9$th St.

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

y

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domine gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo s Laiminimui.

Dr. A. Guaše* — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metę {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
fualrūpinimą______________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Dr« A. J. Guasen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Gofima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį Arba 

mooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 11 peraiunthno Htbaldoma

MEET THE CHALLENGE!

ts.oo

13.00

F2.oe (THE NATIONAL GUARD

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 t>L d. 
h pagal susitarimą-

TeL 776-5162 • 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

•406 S. Kedzh Ava.
Chicago, 111. 60629

TeL: 778-8000 '

t — Naujienos, CK<ago, A, m. Thursday, September 22, 1983

— Sovietų laivo kapitonas V.
Kleimenov gavo 10 metų kalėji
mo už laivu geležinkelio tilto 
virš upės nugriovimą. PIRKIT! JAV TAUPYMO !ONU«


