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CASTRO NORI TARTIS 
SU EDEN PASTORA

VOKIEČIAI LAIKYSIS SUTARČIŲ, 
PADĖS PASIPRIEŠINTI SPAUDIMUI

Over One Million Lithuanian 
In The United States

— Popiežius, patyręs apie No
belio taikos premijos paskyrimą 
L. Valensai, jį pasveikino te
lefonu.

Fro'nkfurt
►

Numberg

— Kanados parlamentas 
dv.i dienas svarsto rūgštaus 
taus daroma žala.

LIETUVA ANDROPOVO 
ŪKINIUOSE EKSPERI

MENTUOSE

FILIPINŲ VALDŽIA NUVERTINO 
PEŠA 21.4 NUOŠIMČIAIS

— Valensa, pasiaukodamas, 
nustatė darbininkams teisę lais
vai išsirinkti unijų vadovybę, 
sako Nobelio premijos komi-
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Paryžiuje leidžiamas lenkų 
Kultūros gegužės numeryje E. 
Žagiell rašo, jog naujasis Lom
žos vyskupas ilgai gyveno Vati
kane ir buvo palankus lietu
viams. Todėl tikimasi, jog bus 
lengviau išspręsti ginčą apie pa
maldų kalbą Seinų bazilikoje. 
Seinų lietuviai neseniai pasiun
tė tuo klausimu prašymą, kuris 
buvo įteiktas pačiam popiežiui.

Anot žagiell, kažkokie ele
mentai kursto vaidus tarp Len
kijos tautinių grupių, pvz., la
peliai, raginantieji “mušti len-

Spalio 7: Mar. Rož., Morkus, 
Strugė, Berčius, Ira, Mažrimas.

Saulė teka 6:53, leidžiasi 6:25.
Oras vėjuotas, šiltas.

stovio paskelbimo Lenkijoje ne
aplenkė ir liętuvių.-v

(Draugas š. m. rugsėjo 3 d 
pranešė, jog “iš Suvalkų tri
kampio gauta žinia, kad prade 
dant rugsėjo mėnesiu, Seinų ka
tedroj - bazilikoj sekmadieniais 
įvedamos lietuviškos Mišios” 
— Red.).

Zafri^į^ 
partijį^ 
diktatoriui'
tubj a^tį <prieŠ^,ęk^ltų 
mušimą ir kankinimą.

The First and Greatest \
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TIKIMASI IŠSPRĘSTI GINČĄ 
DĖL PAMALDŲ KALBOS 

SEINUOSE

VAKARŲ VOKIETIJOS PREZIDENTAS KARL CARSTENS 
PASAKĖ KALBĄ AMERIKOS KONGRESUI

JAV Kongrese užvakar Vokietiojs prezidentas Karl Carstens pasakė kalbą 
kurioje pabrėžė, kad Vokietija visomis jėgomis eis su Amerika.

— Pittsburgh© plieno darbi
ninkai nusipirko 120 kartų po 
500 centų ir išbarstė Mellon 
banke už tai, kad jis investuoja 
pinigus užsienyje, o ne savo 
mieste.

— Valensos kova už žmogaus 
teises Lenkijoje yra kova už 
taiką, sako Nobelio premijos 
komitetas.

— Nobelio taikos premijos 
komitetas sako, kad paskyrė 
premiją Valensai už pajėgumą 
Lenkijos unijoms leisti išsirink
ti valdybas.

licago, 111. — Penktadien

AUSTRIA / |
Thung,

kovon, jeigu rusai pradėtų 
veržtis į Vokietiją. Bet kancle
riui pasitraukus iš V. Vokieti
jos vyriausybės, naujas partijos 
pirmininkas pasisakė prieš vi
dutinio dydžio atominių raketų 
įrengimą Vakarų Europoje.

Trečiadienį V. Vokietijos dar
bininkų unijų federacijos vado
vybė paskelbė 5 minučių pro
testą. Apie 8 mil. vokiečių pen
kioms minutėms nutraukė dar
bą, protestuodami prieš bran
duolinį ginklavimąsi. .

šiaurės ir vakarų Vokietijos 
socialdemokratų konferencijos 
pasipriešino Sovietų vedamai 
propagandai prieš Ameriką. 
Rusai prisigamino įvairaus dy
džio atominių raketų ir įsirengė 
įvairiose Rytų Vokietijos vieto
se. Vokiečiai reikalauja tas 
raketas išrengti ir išsivežti.

sluoksniai labai nepa- 
Nobelio premijos pa- 
Valensai. Lenkų pre 
pareikalavo atskaite- 
anksčiau gautų aukų

V. Vokietijos prezidento kal
bą keliais atvejais plojimais 
pertraukė visa salė. Plojo ne 
tik viceprezidentas G. Bush, bet 
ir T. O’Neill Jr. (Paskelbsimi 
pilną Vakarų Vokietijos prezi
dento kalbą. — N. Red.)

Valstybės departamentas bu
vo pakvietęs į šį Kongreso po 

charge d’affaires 
dr. S. Bačkį. Į posėdį buvo pa 
kviesti ir kitų rusų pavergtų 
tautų atstovai.

BONA, V. Vokietija. — Iki 
šio meto Sovietų agentai įtiki
no kelis liuteronus reformatus, 
kad priešintųsi Amerikos vy
riausybės nutarimui atgabenti 
į Vakarų Vokietiją ir išdėstyti 
kelias vidutinio dydžio atomi
nes raketas.

Rusai stengėsi paveikti ir V. 
Vokietijos soči aldemckratus. 
Prieš šias rusų pastangas griež
tai pasipriešino tuometinis Vak. 
Vokietijos kancleris Schmidt. 
Jis pats buvo pasiruošęs stoti

— Pakistane Sind provincijos 
gyventojų dauguma yra prie
šinga planuojamiems “rinki
mams’.’.

Prez. RonAld Reaganas 
Baltųjų Rūmų tarnautojų 
dauguma yra įsitikinusi, 
kad prezidentas kandida
tuos dar vienam ketverių 

metų terminui.

DARBIEXMAL PRADĖJO
KARŠTUS DEBATUS

Lietuva įtraukta į Andropovo 
ūkinius eksperimentus, rugpiū- 
čio 16 d. pranešė The Washing
ton Post. Savo kalboje kompar
tijos veteranams jis pareiškė, 
jog esamoji ūkinė būklė, reika
lauja palaipsnių pakeitimų. Eks
perimentai apims sunkiąją ma
šinų pramonę, transportą ir 
elektros pramonę visoje Sovietų 
Sąjungoje, maisto pramonę Uk
rainoje ir lengvąją vietinę pra- 
monę Baltarusijoje, bei Lietu
voje. " * (Elta) ’.

sau^umąjč keršija-Ą^učiąm^įiž 
jų.hiprą is^tįfVu^^E^1^2 
mėtų graudžio d'. VsĄi^piįėį 
čiaį ' .padarė ? •kratą’„Ąb'jŲ^ęĮjė^ 
btrie, >, Vilniuje, ■ TatJąt/Kelpšęjš 
8-ll,4n^’a> ieškodami “šmęjŽjįį 
kiškos”’ literatūros. Konfiskuoti 
Abriitienės pareiškimą!/.' doku
mentai, laiškai, ‘kultūrinių mai
nų" žurnalo Amerika 39 egz., 
J.T. Žmogaus Teisių deklaraci
ja anglų kalba, ir kt. Po kratos 
saugumiečiai išsivežė Abrutienę 
ir jos nebepaleido. Jos vyras 
Vytautas Abrutis, vos sugrįžęs 
iš sovietinių lagerių, liko vienas 
su mokyklinio amžiaus sūnumi.

AFL-CIO konvencija nuta 
rė remti Walter Mondale kan 
didatūrą prezidento pareigoms

TARPUSAVĖS KOVOS IR PREZ. REAGANO NUTARIMAS 
NEVAŽIUOTI Į MANILĄ PAVEIKĖ PESO LYGSVARĄ 

MANILA, Filipinai. — Prezi 
dento Ferdinand Marcos vado
vaujama vyriausybė, apsvars
čiusi .susidariusią tarptautinę 
patį^Į^^ąndien nutarė nuveik 

%. Visi žino, jdg 
’dabai didėlis nuvertinimas^.

.augiau negu 1/5, bet kitos išei- 
ies vyriausybė negalėjo su

rasti.

VALENSA ATIDUOS PINIGUS 
KATALIKŲ BAŽNYČIAI^

'VARŠUVA, Lehkija.^'Žinia, 
kad Lešek Valensai paskirta 
Nobelio taikos premija, sukrėtė 
visą Dancigą. Dirbtuvės darbi
ninkai, baigę darbą, susirinko 
prie Valensos namų ir pradėjo 
šaukti “Tegyvuoja Valensa!” ir 
pradėjo jį mėtyti Į viršų. Va
lensą paėmė šeši vyrai, pakil
davo į viršų ir paleisdavo. Kada 
jis pradėdavo kristi,, tai jį vėl 
sučiupdavo ir iš naujo keldavo.

Taikos premija yra paskirta 
jam vienam. Jis gaus $200,009. 
Darbininkams labiausiai rūpėjo 
žinoti, ką jis rengiasi daryti su 
pinigais.

— Visus atiduosiu katalikų 
bažnyčiai, — atsakė Lešek Va
lensa. Katalikų bažnyčia buvu
si gera su juo, todėl jis viską 
rengiasi jai atiduoti.

Lenkų vyriausybė ir Sovietu 
valdžios 
tenkinti 
skyrimu 
kuratūra

— Bėginąs -yra parląemento 
narys, bet j- posėdžius jis nebe
ateina.

— Seattle, Wash., prisieku-Į 
šiųjų teismas nuteisė Willie 
Mak mirti už 13 žmonių nušo
vimą ir apvogimą. Jis bčgo į 
Hong Kongą, bet lėktuve jį 
sugavo.

YUGCk

Vokietija ir visos Vak. Europos valstybės vieningai prie 
šintųsi rusams, jei jie bandytų pavergti Vakarų Europą.

ICAK ŠAMIR SUDARYS 
KABINETĄ

JERUZALĖ, Izraelis. — Nau
jai paskirtam premjeru I. šami- 
rui vis dėlto pavyko sudaryti 
ministerių kabinetą. Parlamen
te yra 120 narių. Jo sudarytoji 
koalicija turi 62 balsus.

šeši koalicijos nariai buvo at
sisakę remti koaliciją, bet ki
tiems pavyko juos įtikinti. Visi 
žino, kad dviejų žmonių susir
gimas ar nelaimė gali koaliciją 
išardyti. Darbiečiai sudaro 58 
parlamento narių opoziciją.

šamir jau pranešė parlamen
to pirmininkui, kad sušauktų 
atstovus ir išklausytų deklara
cijos. Beginąs pasakys atsisvei
kinimo kalbą ir pasitrauks. 
Į Washingtona jis jau nesiren
gia važiuoti.

f WEST / EAST 
GERMANY/ GERMANY

, Dresden .

pareiškė, kad jis stengsis taip!
■ reikalus tvarkyti, kad Didžioji 
•Britanija būtų nepriklausoma 
nuo Amerikos. Be to, jis taip j 
pat stengsis išvežti iš Anglijos i 

1 visus atominius ginklus, šitas ;
pareiškimas sukėlė didžiausią 
nerimą. Jam buvo priminta, 
kad šitas klausimas sužlugdė

I darbiečius, o dabar jis vėl kelia
• tą patį klausimą.
! Vienas atstovas pradėjo kal-
• tinti buvusį premjerą James 

Prezidento Reagano paskelbti Callaghaną. Jis taip atsakė: “Aš
pareiškimai apie Sovietų Sąjun- nenorėjau šioje konferencijoje 
gą ir JAV karių įsistiprinimas.kalbėti, bet kadangi esu užpul- 
Hondūro valstybėje žymiai su- Įas įaj privalau atsiliepti. Dar- 
stiprino dolerio vertę. 5 pač bieėiai pralaimėjo rinkimus ne 
stipriai buvo pakilusi dolerio' (odėj, ka(j jje buv0 prieš atomi- 
vertė Japonijoj. Japonijoj, Hong njus ginklus, bet todėl, kad jie 
Konge ir Maniloj aukso unciją siekė atominio nusiginklavimo 
buvo galima nusipirkti už $352/ vienpusiškai, nekreipdami dė- 
Praeitą savaitę už aukso unciją mesio j rusų nusiginklavimą, 
reikėjo mokėti $418. į ^jes nusiginkluojame, o rusai

Prez. Marcos ėmėsi labai ginkluojasi ”.
griežtų priemonių prieš nerimą! 
keliančias grupes. Jos rcikalau-|' 
ja, kad prez. Marcos atsistaty
dintų, bet prezidentas kitaip 
galvoja. Jis yra įsitikinęs, kad 
jis dar privalo ištarnauti visus 
4 metus, kuriems buvo išrink-' 
tas. Marcos paskelbė, kad neri
mo kėlimas yra svarbiausioji 
peso nuvertinimo priežastis.

Prez. Marcos labai patenkin
tas prez. Reagano jam asmeniš-i te^as 
kai parašytu laišku. Prez. Rca-' 
ganas pareiškė jam pilną pasi 
tikėjimą ir tikisi, kad neramu 
mai bus sutvarkyti.

tiko paskirti 250 bilijonų dole
rių krašto apsaugai. Didelės su 
mos eis laivams ir naujiem;

JAV Senato komitetas su-'lėktuvams gaminti.

j V. Vokietijos prezidentas at
vyko į Washingtoną spalio 5 d. 
Viskas buvo taip suplanuotą, 
kad jis galėtų pirmiausia pasa
kyti kalbą Amerikos Kongresui 
Posėdžiui pirmininkavo Atsto 
,yų Rūmų pirmininkas Thomas 

pirmininku Nėil Kinnock, j bėjęs su Eden Pastota, galėsjį^D’NeilT Jr#Mr Senato pirminin
' paveikti ir baigti pasipriešinimą ‘''kas George Bush, 
•pačioje Nikaragvoje.

Pastora vadovauja Demokra
tinei revoliucinei sąjungai. Jie 
reikalauja, kad Nikaraguoj bū
tų pravesti rinkimai, kai buvo 
nutarta, kada buvo nuverstas 
Somoza, bet iki šio meto Nika
raguoj jokių rinkimų nebuvo. Į 
Nikaraguos valdžią paėmė dalis 
sandinistų, bendradarbiaujančių sėdį Lietuv 
su komunistais.

Nikaraguos vyriausybė paju
to, kad Eden Pastora krašte 
turi pritarėjų. Jis jau yra pada
ręs vyriausybei daug žalos. Tuo 
tarpu nežinia, ar Pastora norės 
susitikti su Castro. Jis diktato
riumi nepasitiki.

“TARPTAUTINĖ AMNESTIJA” RŪPI
NASI JADVYGA BIELIAUSKIENE

■■■ “Tarptautinės Amnestijos” kus”, parašyti klaidinga lietu- 
(Amnesty International) orga- vių kalba. Internavimai po karo 
nizacija paskelbė Jadvygą Bie
liauskienę “sąžinės kaline”. Bie
liauskienė š.m. gegužės 18 dieną' 
buvo nuteisia ketverius metus 
kalėti griežto režimo lageryje 
ir trejus metus tremtyje už re
liginę ir patriotinę >veiklą ąu 
vaikais. “Tarptautinė Amnesti
ja” informuoja pasaulio viešąją 
nuomonę apie “sąžinės 'kali
nius”, jų reikalu rašo kalinan
čios valdžios pareigūnams, sten
giasi medžiaginiai paremti ir 
kalinius, ir4 jų šeimos narius. •

Bieliauskiene rūpintis paves
tą 1518 “TarptauŲnės .Amnesti- 
jos” Grupei,^Vakarų Vokietijo
je, ir 16-tai T.A. Grupei, Aust- 
ralijoje. Abi grupės kreipėsi ir 
į'Eltą, prašydamos papildomos 
informacijos apie Bieliauskienę. 

» * f *
E. ABRUTIENĖ NUTEISTA 

Už “NORĄ EMIGRUOTI”
’USSR News Brief (Briuselis, 

1983 liepos 31)~ praneša, kad 
Aųn. liepos mėnesį Edita Abru-- 
ti ėnė' 1buvo nuteista; ketverius 
metus kalėti griežto režimo la
geriuose ir xjvfcjtis^etps trem- 
tyje už ?“antįspvięyįiįhi;^!taciją 
ir propągaįidą^'^ftlĄlt;

SavŠaldinė Aušra'.$982 m.

LONDONAS, Anglija. — Ka 
da buvo išrinktas darbiečių par 
tijos 
tai daugelis manė, kad darbie-! 
čiai pasuko dešinėn ir kreips dė-Į 
mesi į kovą prieš konservatorių į 
partiją. Dalis atstovų, išrinkę i 
pirmininką, išvažinėjo.

Svarbiausia, užsienio valiuta Į
. pradėjo bėgti iš Filipinų bankų. I ,Pra.ei^ trečiadienį, kai

Pati svarbiausioji priežastis bu- atsi$veiktnimo kalbą pasak'? 
vo filipiniečių tarpusavės kovos, < Kinnock, tai paaiškėjo,
paaštrėjusios po senatoriaus B. kad skilimas nebaigtas. Kinnock t 
Aquino nužudymo. Jos dar ne
pasibaigė iki šios dienos. Ant
radienį .buvo paskelbta žinia, 
kad prez. Reaganas nevažiuos į 
Manilą. Trečiadienį 3,(MM) auto
mobilių suvažiavo į svarbiausią 
Manilos gatvę ir trimitavo išti
są valandą. Vyriausybė pradėjo

I siųsti kareivius protestams iš- 
! vaikyti.

Pesui pakenkė pakilusi 
dolerio vertė

WASHINGTON, D.C. — Va
karų Vokietijos prezidentas 
Karl Carstens trečiadienį pasa
kė šilta kalba JAV Senatui ir 
Atstovų Rūmams.

— Vakarų Vokietija laikysis 
pasirašytų sutarčių ir padės 
Vakarams atsispirti dideliam 
spaudimui iš Rytų, — abiejų 
rūmų atstovams pareiškė Va
karų Vokietijos prezidentas. — 
Apmokami Sovietų propagan
distai paskutiniu metu stengia
si paveikti Vakarų Vokietijos 
gyventojų nuotaikas, bet gyven
tojų dauguma yra su Vakarais. 
Sovietų propagandistai labiau
siai nori uždrausti Amerikai 
atvežti į Vakarų Vokietiją vi
dutinio dydžio atomines rake
tas, kuriomis jie mėgintų pasi
priešinti, jei rusai veržtųsi į 

MEKSIKA, sostinė. — Kubos ‘ Vakarus.
diktatorius Fidel Castro pareiš
kė, kad jis būtinai nori susitikti 
su buvusiu sandinistų Eden 
Pastota, pačioj. Nikaraguoj ko- 
kovančiu prieš dabartinę • Nika
raguos vyriausybę. F. Castro 
yra įsitikinęs, kad jis, pasikal-J^kjgtano politiką^,-R. M.’ 

ifestano deUM$£ratų 4 
llpįįpinkas, ^a^nlėį.tb 

laišką,
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Jokūbai Dagys

APIE DARBĄ IR DERLIŲ

KAIP APSIGINTI NUO PLĖŠIKO
Kad užpuoliko nesužeidus, pata
ria vartoti suvyniotą žurnalą!

Didžioji Amerikos spauda daž
niau pradėjo skelbti beginkliam 
piliečiam patarimus, kaip elgtis 
plėšikui užpuolus gatvėje ar į 
namus įsilaužus.

Yra laikas rėkti, laikas laiky
tis ramiai ir laikas bėgti kai 
pajunti, kad plėšikas stovi prie 
fiontinių durų, — pasakė 20 m. 
patyrimo turįs New Yorko poli
cijos departamento ekspertą-., 
specialistas, 11 kartų dekoruotas 
už diąsumą policininkas Robert 
McDermott.

Kada rėkti, bėgti ar tylėti

“Laikas rėkti yra, kai pajun
ti, kad plėšikas yra kuriame kam 
baryje, išskiriant tą, kuriame 
pats esi. Riksmas privers jį bėg
ti”, užtikrina McDermott.

Laikas bėgti yra, kai grįžęs 
namo pastebi, jog durys atidary
tos ar uždaris išlaužtas, ar lan
gas atidarytas, ar stiklas išmuš
tas, Jokiu būdu neik vidun, jei 
įtari, kad viduje gali būti plė
šikas. ‘‘Bėk'pas kaimyną ir šauk 
policiją!’’

Laikas tylėti ir nejudėti yra, 
jei atsibudęs pajunti* plėšiką 
esant tame pačiame kambaryje, 
nes jei suriksi ar pasirodysi, kad 
atsibudai. jis tikriausiai nenorės, 
kad paskiau teisme prieš jį liu
dytum ir jis gautų keletą metų 
sėdėti.

Dar apie Simpson-Mazzoli 
, įstatymo projektą

JAV Atstovų Rūmai nutarė šį 
rudenį pravesti viešą apklausi
nėjimą ar naujas Simpson-Ma
zzoli imigracijos įstatymo pro
jektas yra reikalingas.

Dvi amerikiečių grupes — 
ispanu ir juodukų pasisakė už 
griežtesnę imigracijos kontrolę 
i šį kraštą. Šios abi grupės įsi
tikinę, kad mažesnis imigrantų 
skaičius būtų įleistas į šį kraštą. 
Jie tiki, kad nelegali imigracija 
labai apsunkina JAV piliečius 
gauti darbo, todėl jie siūlo su
stiprinti šio krašto sienų ap
saugą ir bausti tuos darbdavius, 
kurie samdo nelegaliai į šį kraš
tą atvykusius.

Trys ispanų teisinės grupės 
prieš Simpson-Mazzoli įstatymą 
pasipriešino.

Washington Post laikraščio 
korespondenras William Rosbe- 
rry savo editoriale sako, kad 
imigracija į šį kraštą sudaro di
delę problemą. Savo sampro-1 
tavimų pabaigoje D. Rosberry

New Yorke labai pradėjo pirk 
ti lazdas, ypač tie, kuriems va
karais tenka eiti į gatvę, tačiau 
perspėjama, kad lazdose negali 
būti paslėptų ginklų, nes tatai 
yra prieš Įstatymus.

Lazdų kainos nuo $5 iki $15, 
pagamintos iš tvirto kieto me
džio, dažniausiai su sunkesniu 
“pakaustytu” antruoju galu, ne
retai su plienine rankena, kad 
plėšikas, vieną gavęs, antro ne- 
benoretų. Paskutiniu laiku laz
dų pardavimas New Yorke pa
daugėjęs 90 nuošimčių. Lazdų 
ir lietsargių gamintojas Norman
Simon jau išleidęs net vadovėlį 
kaip kautis lazdomis!
Patarimas ar juokas nevietoj
Minėtas New Yorko policijos

specialistas McDermott, patar
damas, kad rėkimas yra “geras 
dalykas”, tačiau pastebi, kad už
puolikas ne visada išsigąsta. Kas 
tuomet daryti? “Jei užpuoliko 
negali išgąsdinti riksmu, atmušk 
jį suvyniotu žurnalu” (!), pata
ria jis, arba. ‘Jei gali nusimau
ti batuką, kulnis irgi gali pagel
bėti, tačiau daugelyje valstijų 
negalima su savim nešioti nieko, 
kuo gali tokiame atsitikime su
žeisti... Įstatymas draudžia 
švirkštą (mice), ašarinių dujų 
šaudykles ir net-'g^vės^j^ūkų 
špilkas, jei tokias;klėyi ifEsiū su
žeisti užpuoliką”, aiškina eks
pertas McDermott.

teigia, kad priėmus šį Simpson- 
Mazzoli įstatymo projektą būtų 
gera pradžia imigracijos pro
blemai sutvarkyti. Be to, tada 
nebūtų proteguojamos nei vie
nos, nei kitos tautybių grupės 
įleidžiant į šį kraštą. Pr. Fab.

Tiems, kurie Medicare dar 
nėra pasirūpinę

Tie, kuriems 1981 m. spalio 
mėn. 1-mą dieną suėjo 65 m. 
ir dar ligi šio laiko nejsiregis- 
travo į Medicare, tai padaryti 
gales nuo sausio mėn. 1-mos 
dienos ligi kovo mėn. 31-mos 
dienos, 1984 metais. Medicare 
aprūpinimą jie galės gauti nuo 
liepos 1-mos dienos.

e Seniorams, kurie turi pil
nai 65 m. amžiaus ar vyresniems 
Illinois valstijoj Knedžiojfmo- 
žuvavimo leidimai duodami vel
tu’. Nuo 62 m. ligi 64 metų te- 
kainoja tik 50%. Leidimai 
duodami nuo pirmadieniio ligi 
ketvirtadienio imtinai.

Jo geri norai nuėjo niekais
(Pasakaitė apie būtą nebūtą dalyką)

Buvo toks ūkininkas. Jam rei
kėjo medžių troboms statyti. 
Nuėjo į girią medžių, susitiko 
giltinę. Pastaroji priėjo ir sako: 
“Tavo dienos jau užbaigtos, aš 
tave piausiu...” .

“Pirma, negu tu tą atliksi, 
parodyk savo galią, kad aš pats 
savo akimis matyčiau”, paste
bėjo ūkininkas.

Giltinė piktai pažiūrėjo į jį, 
bet vjsgį. .sutiko.
^.‘'‘Nofa tekios sienos, per kurią 
aš neperlįsčiau”, sumurmėjo ji.

“Na, jeigu jau tu tokia ga
linga, tai išbandykime”, atsakė 
ūkininkas.

Jis išgręžė storame medyje 
sky.-e, nusidrožė šermukšninį 
kuolelį, kad tiktų į tą skylę ir 
sako:

“Na, o į tokią skylutę ar ga- 
k’Ium įsikraustyti?’’

“Galėčiau! Tai tik vienos bai 
kos!”

Kaip bematant giltinė susi
traukė, susivyniojo ir iš tikro 
įlindo. Tuomet įūkinihkas už
kimšo skylę kuoleliu taip kietai, 
jog medis pradėjo skėstis.

“Dabar lindėk tu čia”, surike 
ūkininkas ir nuėjo prie darbo.

Praėjo keli metai ir jis jau 
buvo pasistatęs naujas trobas. 
Viskas ėjosi gerai, tik joks 
žmogus toje apylinkėje nemirė. 
Visi stebėjosi ir klausinėjo vie
nas kito kas atsitiko, o ūkinin
kas .tik sau šypsojosi, ir gana.

“O, ko jums galvoti apie mir
tį. gyvenkite ir tiek“, aiškinda
vo jis.

Kaimynai pradėjo įtarti jį ra
ganių esant Jis, girdi, įvykdęs 
tokį stebuklą su piktųjų dvasių 
pagalba. Vieną naktį jam pade
gė klojimą. Neilgai trukus su
traškėjo ir pirtis. Bei ūkininkas 
vis dar juokavo ir niekam ne-

Kuršių mariose

keršino. Bet štai vieną vakarą 
grįžtant jam iš miestelio, už
puolė jį būrys vyrų, apmušė ir 
įmetė į ežerą. Bet sekantį ryt
metį jis vėl grįžo sveikas kaip 
ridikas. Tas dar labiau įpykino 
Kaimynus ir kaimiiikas, kurie 
pradėjo jį kolioti, barti, pravar
džiuoti negražiais žodžiais.

Pagaliau, nusibodo jam tas 
viskas ir jis nueina prie to me
džio pažiūrėti kas atsitiko su 
giltine.

“Ei, ar tu ten dar gyva?”, su
riko jis.

“Nebedaug! Susimildamas iš
leisk mane, o aš tavęs neliesiu . 
dar per septynis metus”, mal
davo ji.

Ukminkas ištraukė kuolelį ir 
giltine išlindo vos gyva ir su- 
dziuvusi kaip kempė. Jiedu išsi
skyrė ir už kiek laiko giltinė 
vėl pradėjo bastytis po kaimus.1

Ir keistas daiyKas: nuo to lai- 
Ko mekas daugiau nebekoliojo 
ir neuzpuidinejo to ūkininko, 
priešingai, visi jo kaimynai at
rodė linksmesni, tartum iš jų 
gaivos butų dingęs didelis rū
pestis. Gervė

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

KI. Aš jaučiu, kad mano mus- 
kulai vis silpnėja. Pasakykite 
ar masažas sustiprins mano mus
kulus? Ant. A-tis

ATS. Masažas nepadės mm>-| 
kulams sustiprėti ir negalės bū- j 
ii pakaitalu aktyvių jūsų praty
bų. Kai kurios formos ar rūsys 
aktyvių ypatybų turėtų būti vyk 
domos, kad pagerintų muskulų, 
pajėgumą. Vartojant masažą su- 
stdiaio malonesnis poilsis, kas pa
lengvina kraujo cirkuliaciją. Ma
sažas suteikia ramybę ir poilsi.
jei tiksliai panaudojamas. Pla
čiau skaitykite K. H. Kottle & 
F. Y. Ellwood: Handbook of 
Physical Medicine & Rehabili
tation. P7"- Pet;ta..

* * *

KL. Mano duktė, pagaliau, 
gavo teisę Į Medicare, tapdama 
nedarbinga. Ji gauna Soc. See. 
benefitus dviems metams. No
riu paklausti, ar ta teisė yra nuo
latinė, ar ji bus nutraukta nu
statytam metų skaičiui suėjus?

? Juzė K-tė

ATS. Vadinama Medicare hos
pital ir apdraudos- programos 
terminas pasibaigs; kai jūsų duk
tė sulauks 65 metų amžiaus. Su- 
.aukus minimų melų, ištiktųjų 
ji turės tokia protekcija iki gy
vos galvos.

KL. Mano vyras visam laikui 
sunegalnvo kepenimis,’ • Arji* 
turi teisę į Medicare apdraudą?

P. B.

ATS Medicare parama bus ga. 
Įima gauti, ksi praeis trys mė
nesiai nuo kepenų gydymo pra-

(Tęsinys)

Juk mes taip pat kai ką padarom, 
Kas beprasminga, rods, dažnai, 
Bet pagaliau kitaip išeina, 
Kada pasikeičia laikai.

Bet, žinoma, aukų išvengti 
Negali niekas niekada, 
Ar jis aukštyn bandytų žengti, 
Ar tik kapstytus! dumble.

Tai paslaptis yra gamtos, 
žmogus suprast to nevalios, 
Nes, kur mums rodosi baisu, 
Ten gamtai būna malonu.

džios. Pagal tam tikras sąly
gas, padengimas gali prasidėti ir 
anksčiau, jei asmuo pasirinko 
sau dializę arba reikalingą inks
tų persodinimą. Daugiau infor
macijų galite gauti kreipdamie
si į bet kurią Soc. See. įstaigą.

Minetiūriniai kopūstėliai 
ir vėžio liga

Neaišku ar Lietuvoje mes sa
vo daržuose tuos mažagalvius ko
pūstėlius, kuriuos šiame kraš
te vadina Brussels sprouts, au
gindavome ar ne, bet ta daržovę, 
pasirodo, ateity gal . suvaidins 
labai žymų vaidmenį.

Universitetų mediciniškose la- 
barotorijose dabar yra mėgina
ma šios daržovės sultimis gy
dyti vėžio ligą. Bandymas su 
gyvuliais parodė, kad, naudo
jant šią daržovę maistui ir iš j oš 
syvų darant injekcijas, gauti ge
ri daviniai vėžio ligai išveifgti. 
šios srities gydytojai mano, kad 
po kruopštaus šio kopūstėlio, 
cheminio ir Biologinio ištyrimo, 
ir jį panaudojus vėžiui gydyti, 
gal bus galima prieiti prie gerų 
išdavų. N.

Kaip augalaLmiega ir 
kaiba Į

Ir augalai pareiškia tam tik- j 
rus kalbėjimo ženklus. Jie tą 
atlieka specialiais organais, pa
našiais į ūselius. Bet, žinoma, 
dar neatsirado nei vieno išmin
čiaus, kuris tą kalbą suprastų.

Augalai neapsieina ir be mie
go. Prisiminkim mums visiems 
gerai žinomą rūgštimą, mažą 
augalėlį su trim lapeliais, kurį Į 
nuraškydavom ir suvalgyda- • 
vom, nes jis turi malonų, rūgs- j 
tų skonį. Kuomet saulė stip
riausiai šviečia ir kaitina, tai t 
rūgštimėlis “miega”. Jo trys la-! 
peliai užsidaro ir nusilenkia že-; 
myn. Tuo būdu jis apsaugo sa-: 
vo jautrius lapelius nuo išdžiū
vimo.

Jonaitis, ku»|$ savo žgnoną 
mokė ekonomiškiau gyventi, par 
vykęs namo iš darbo visiškai iš
vargęs ir sako:
. — Ai bėgan Įižpakafyje ya- 

’žiuojanČio Autobuso, "kati. sutau-, 
pyčiau 50 centų už bilietą.

— Hmm, — ji Vamtelėjo. — 
O kodėl tu nebėgai greta važiuo
jančio taksi? Tuo atveju būtum 
sutaupęs 3 dolerius.

Rugeliai miega, o nemiršta,
Miegodami jėgų įgaus, 
0 kai pakilt bus laikas skirtas, 
Jie kaip bematant atsigaus.

Visi vargais j tikslą žengia, 
0 galios duoda jiems viltis, 
Kas smūgių žudančių išvengia, 
Tam ir priklauso ateitis.

Sūnelis savo tėvo klauso
Ir stebi žmones jis visus, 
Ir visko mokosi uoliausiai, * •
Ir sprendžia klausimus' painius.

K

Kas nieko gero nesužino *
Kol jaunas ir guvus yra. 
Tasai gailėsis, kai po laiko
Kankins jį nerimo dvasia.

* * * V'fi-'
Nebūna vasara be galo,
Žiema nesitęsia metus:- '
Čia šaltis draskosi kiek gali, <
Čia vėl vėjelis malonus
Atbėga iš toli laukais
Ir viską nuteškia purvais. f

Pavirsta skysčiu kietas sniegas, .
Sutirpsta krištolo ledai
Ir į pakalnes greitai bėga
Visos žiemos tvirti darbai. • 7.

Kalneliai ir pakalnės rudos, 7 7
Daubosna ledgaliųs nugrūda,
Sušilę saulės atkaltoje, 1
Žalia paklode apsikloja.

Tik slėniai, prarajos, grioviai, * :
Kur grūdosi vanduo skubiai, 
Neapsidengia žaluma, J
Nors džiaugiasi visa gamta... J

Sūnus vis laukia, klausinėja: ' / . F 
“Kada visur žaliuot pradės?” r 
Bet tėvas jį ramiai perspėja: z 
“Tu neturėk tokios vilties; * 
Kur jau gyvybės nebėra, ’
Jos negrąžins jokia galia”. f ' -

Nereikia prabanga didžiuotis, C 
Nei vargą vargstant aimanuoti;
Kas rodos menkas ir silpnutis, > ’
Tas atsparesnis būna kliūtims.

(Bus daugiau)

2 — Naujienos. Chieaao, 8. TH. Fndyv, Gr’nber 7, 1(,<3



Visuomeniniai jaunimo
KONGRESO NUTARIMAI

ti Atsižvelgdami į reikalą su
stiprinti ryšius tarp visame •pa
saulyje išsisklaidžiusio lietuvių 
jaunimo ir suprasdami efektin
gos komunikacijos svarbą, sie
kiant kefokretaus bendradarbia
vimo ir rpipčių bei pajėgų pasi
dalinimo;,. maręigojame PLJS 
valdybą: t i

1 a. Reguliariai Wsti žiniaraštį, 
kuris apibūdintų valdybos veik
lą, teiktu informaciją iš įvairių 
kraštų, škelbtų žinias iš pogrin
džio reiškinių, keltų Lietuvai ir 
lietuviams svarbius įvykius-, tu-, 
retų valdybos ideologinio pobįi 
džiė vedamąjį, kultūrinį priedą, 
kuriąnae:būtų išeivijos ir Lietu
vos .naujų literatūros leidinių 
sąrašai ’bei kultūrinių įvykių 
apibūdiniibas. j ;

šis žĮniąrąštis z turėtų būti 
siunčiamas kraštų' IįJS*ryšinin- 
kaips, kurie jį daugintų ir pla-

voje. Deja, jos yra labai truk
domos ir daugelis jų visai ne
girdimas. Todėl skatiname PL- , 
JS valdybą rašyti pareiškimus 
radijo stotims, kurių laidos pa-j 
siekia Jdetuvą ir kitas paverg
tas tautas, pvz., “Laisvės radi
jui”, Vatikano radijui, kad įcs 
ieškotų naujų techninių meloxlu, 
siekiančių sumažinti tų laidų 
trukdymą. Taipgi skatiname j 
PUS valdybą išnagrinėti gali- ’ 
mybes transliuoti programas į 
Lietuvą per vokiečių radijo 
stotis.

Dvikalbiškmr.as ir mišrios 
šeimos

1. Lietinių kalba yra svar
biausia 
Tačiau 
kalbos 
kartais

; ta nuo

mūsų tautos jungtis, 
matome, kad lietuvių 
mokėjimas silpnėja ir j 
dėl to jaunimas atituls- 
lietuviškos veiklos, šis vetaloiuatoje matyti Vytauto Dinž.ojo p;.

!i’o Juliaus Kuperjauuvo kapo, voja, kad laike kelių metų, nau- 
1983 m. iatiMii .4 d. keturi šios dujantis genetinio gaminimo 

engineeringos dalyviai'— Priit technika (genetic
, Aivar Rai’dla, Mart'technique), bus išaugintos avys, 

sušėrus atitinkamusSarapuu ir Lndrek Tarandi bu- kurioms, 
vo pašalinti iš universiteto už chemikalus, nusišers vilna,
ne.mkamą eige.ų”. Septyni ki

landžia mėnesi, kitas istorijos 
studentas, Lauri Vahtre, buvo 
pašutintas dėi tos pačios prie
žasties. Jis buvo apkaltintas pri- 
kl. usymu nacionalistiniam pa
triotiniam klubui Noor Tartu 
(Jaunasis Tirtu), Estijos tauti
nių J vyrių kapų lankymu, ir 
panaš.ais “nusikaltimais”. (E)

Vietoj dabar naudojamo vil
nos kirpimo metodo, avys bus 
arba šukuojamos, arba vilna 
bus nutraukia oro siurbliu. E.L5

H K M t M I I f I ! 
»

tintų jaunimo tarpe ir siųstų faktas mus verčia naujai ver- 
įyairiems. lietuvių laikrašeiąrąs, tinti dvikalbiškumo reikšmę iš- ■ 
ypač tiems, kurie rašo gyvena eivijoje. 
mojo krašto kalba.

b. Pasįrūpin.ti pokongresiniii 
leidiniu “Pasaulio Lietuvio” rė
muose, kuriame būtų apibūdin
ti ,V;-PLKJ tikslai, darbai dr nu
tarimais šis ‘ Pasaulio Lietuvio” 
numeris turėtų būti kuo gausiau 
platinamas jaunimo •,tarpe.

c. Užmegzti ir-palaikyti tie
sioginius ryšius su kiekvieno 
krašto USibyšiiiinkais. Jie apsi
ima versti visas svarbias lietu
vių pasaulio žinias' į gyvenamo
jo krašto kalbą7 bei jas platinti. 
PLJS valdyba-jiems talkina pa
gal jų pageidavimus.

I 2.(Skatm4n>ė LiJS skyrius pri
sidėti prie radijo valandėlių pa
rengimo; ypač jaunimo progra
momis. -Jose turėtų būti sklei
džiamos žinios apie PUS \ eik
lų, kitų kraštų lietuvių jaunimo 
veiklą, Lietuvą, ' ir-, pogrindžio 
veiklą;'Lietuvoje.^. , ,

‘ 3. Norėdami supažindinti nu
tolusius nuo lietuviškos 'veiklūs 
asmenis ir gyvenamojo krašto 
visuomenę su lietuviška veikla 
ig siekdami sudaryti jiems saly-? 
gas joje dalyvauti, prašome PL
JS Valdybą -raginti visus LJS 
skyrius; skleisti žįniąs apie lie
tuviškus renginius.'bei lietu
viams, svarbius įvykius - gyvena-, 
mojo krašto. sgąudcĮjf,, '

Ryšiai su Lietuva- 
r ."-v r* '

Lietuvos jaunimas^ per 
grindį’yra pareiškęs, kad užsie
nio. radijo laidos yra labai svar
bios, ir labai; klausomos Lietu-

kai yra labai naudingi IJS vė
lai. Siekiant kuo linksmiau

r I

ę.
< i

1

Lietuvių kalbas mokėjimo to-1 naudoti talkininkų keliones, jų 
būlini mas 
tačiau, siekdami pritraukti nuo; 
lietuvių veiklos nutolusį jauni
mą, skatiname, šalia lietuvių 
kalbos, reikalui esant, vartoti 
gyvenamojo krašto kalbą. Turi
me ieškoti draugiškų ryšių su j 
lietuviškai • nekalbančiais tautie-1 
čiais, vengti “lietuviško šoviniz-j

,nio”. Dėl tos pačios priežasties' 
pageidaujame, kad išeivijos lie-j 
tuvių laikraščiuose, pagal jų į 
nuožiūra, būtu skiriama vietos ■ *" ' vi. žinioms gyvenamojo krašto ] 
kalba.

2. Atsižvelgdami į didėjantį j 
mišrių šeimų skaičių, pabrėžia-« 
me mūsų visų atsakomybę’ 

.įjungti mišrias šeimas i lietu-Į 
viską 
veiklą, 
valdybas organizuoti 
renginius kalbantiems 
bantiems lietuviškai.

’ Siekiant sukurti 
lietuviškos aplinkos

yra nepamainomas, į siuntimas vykdomas š’a K ark
a. Talkos prašantieji sa 

krašto rvšininkui nurodo oaa: 
dalijamas talkininkų kvalifik 
cijas.

b. Ryšininkas nukreipia pra
šymą Į PLJS valdybą, kuri tiš
ko tinkamu kandidatu.

c. Kandidatai į talkini’.’kus 
prisistato PLJS valdybai, kuri 
drauge su PLB valdyba atrenka 
tinkamiausią. Sprendimui turi 
pritarti laikos prašantieji.

d. PLB valdyba sudaro darbo 
sutartį, kurią pasirašo talkinin
kas, PLB valdyba, PLJS valdy
ba ir prašantieji. Joje nurodo
mi finansiniai įsipareigojimai, 
darbo apimtis ir talkininko bei 
prašančiojo atsakomybė.

e. PLJS valdyba informuoja 
talkininkus prieš jiems išvyks
tant apie vietovės lietuvių pa
dėtį bei jų veiklos sąlygas.

f. Talkininkas palaiko- nuola
tinį ryšį su sutartį pasirašiusiais 
ir per PLJS Ryšių Centrą infor
muoja visų kraštų ryšininkus.

g. Atlikęs savo pareigas, tai 
kininkas pateikia savo darbo ir

o jį kvie- 
| tusieji raštu pateikia jo atliktų j 

iaauio. HVIU V 1.JAUO „ v,» , via 1 U u įVVl Lll.liuą sutartį pasi"
liūs į»ep vaikų globos centrus, Į rašiusiems. Kraštų ryšininkai 

.kreipiantis jjpatyrušius toje sri
tyje asmenis.

Talkininkai kraštams

mūsų bendruomenę ir, 
Raginame kraštų LJSj 

bendrus' 
ir nekal-

p i ūbi
i.m S-.ie.nce,tlo
3 i d. numery ji 

straipsnyje
own.on Disj'-Ui;

’etai Puota Di^icicn 
oje) rašoma. ;og Imą La

vijoje šiuo metu
grausia pelitinės r<

' ga” 20-ies metų bė
ris remiasi latvių išeivių 
dlio’č ir Vakaru Vokietiio

CS 030-

latviai buvo nuteisti už po! 
mus “nusikaltimus”, o rud 
La L’i o /Lr cf-i |

JAV KARIAI PASILIKS 
HONDŪRO VALSTYBĖJ

WASHINGTON, D.C.— Prez. 
Reagano administracijos atsa
kingi pareigūnai praneša, kad 
JAV kariai, prieš kelias savai
tes iškelti Hondūro valstybėje, 
ten pasiliks iki ateinančių metų 
kovo pabaigos.

Už poros mėnesių Amerikos 
kariai pradės manevrus. Jeigu 
bus reikalo, tai galės dar ten il
giau pasilikti.

Tuo tarpu kariuomenės vado-

Lat;iką kankino nemiga. DakJ 
taras jam prirašė miego piliulių 
ir vieną tokią priėmęs jis užmi? 
go kaip rąstas.

Išgirdęs laikrodžio žadintuvą,' 
jis atsikėlė, apsirengė ir nuėjo 
j darbą, ‘šią naktį pirmą kar-» 
tą po ilgo laiko miegojau kaip 
rąstas", jis pasigyrė bosui.

“Tai puiku”, atsakė bosas. Bef 
kodėl vakar dieną neatvykai j 
darbą?”

ENERGY 
WISE

■g būsianti sušvelninta jo bausmė.
.’s-Nuteistas Ints Calitis, pasirašęs
ts -.tis'šaukiina remianti “nuato-, • - ----------- -------
t- imnta zona” Pabaltvie ir MoloJ v-v^ė nieko neplanuoja, jeigu 

; neskaityti Atlanto pakraštyje
Castilios uosto statymo. Tie dar
bai dar nepradėti, bet apskai
čiuojama, kad netrukus staty
ba prasidės.

Atplauks specialiai tam tiks
lui pastatyti laivai, kurie padės 
pagilinti pakraščius ir pastatyti 
uostą, kad kariams galėtų at
vežti maistą ir kitus reikmenis.

tyvistu teismų. Bu- 
liuteronų seminarijos stu- 
is Gederts Melngailis nu

teistas kalėti trejus 
sisakvma tarnauti soviet: nei e

tovo-Ribbentropo pakto pasmer
kimą. Baptiste Lidija Lasmanis- 
Dorcnina buvo nubausta kalė
jimu penkeriems metams ir tre
jiems metams tremtyje už neofi
cialiojo sovietinio taikos sąjūdžio 
dokumentų laikymui, 
mėnesį bus teisiamas 
Janis Rozkalnis, kurio 
vo konfiskuota daug

Rugsėjo 
baptistas 

bute bu- 
religinės

literatūros. Su juo gali būti tei- 
siamas ir sausio mėn, suimtas 
buvęs irklavimo čempionas Ja
nis Veveris. Po to ateis Gunaro 
Freimaiiio eilė — jis skaitė iri 
platino savo necenzūniotas poe- 
mas. Latvių išeivijos žinovų! 
nuomone, ši teismų banga rodo 
ypatingą Andropovo dėmesį Pa
baltijui; kai kurie mano, kad 
Latviios narei^ūnai tuomi nori v x O

naujos avys;
Australijos mokslininkai gal-

Change the oil and 
liters every 3,000te 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loeert

mb

tas įtikino jo motiną pasirašyti
pareiškimą, kad jos sūnus esąs
osichiniii r.esvmios, nes tada' na,demonstruoti savo.uolumą, ir į 

___ 4^,___ _ _  . lojalumą Kremliui.
Panaši represija vyksta ir Es- įjai padės aplankytų kraštų be 

tuvių jaunime prasmingiau 
kongreso pro-

tijoje. Briuselyje leidžiamas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia -ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jaū per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
. darbus dirba. s • ’J

L 7 į - ’ į * ' ’ '

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams, j . /

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti 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 lietuvių kolonijose. ~\
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti. ’ :

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

USSR News Brief liepos 31 d. jį 
pranešė, kad vasario 3 d. Taline | 
nuteisti trys {technikumo stu- S 
drūtai —- Matti Saarits, Andres j 
Jauk ir Alar Tepp — Brežnevo į | 

• laidotuvių dieną nuplėšę sovie-’l 
: tinę vėliavą. Šiomis dienomis į 
. laukiama H. Ahoneno, A. Pešti 1 
ir L. Pareko teismo. Bus teisia- ! 
mas ir J. Hint, kuris kaltinamas I 

•sovietinės santvarkos ‘’šmeižti S 
; mu”. 1932 m. Kūčių vakarą bū- j 
i relis Tartu universiteto istorijos]!

jmiiinmHHnmiiniHmHHiiiinniiniirtiiinmnniHHimimHin.rmniifummmyt; fakulteto studentų įžiebė žva-fj

jaunimui 
dvasią,

.ypač palengvinti jaunoms šei
moms lietuviško auklėjimo dar
bą, siūlome kraštų LJS valdy
boms ištirti • galimybę, pagal
krašto sąlygas ir išgales, steigti ■ finansinę apyskaitą, 
priešmokyklinio amžiaus vai- 
■kams. lietuviškus vaikų darže-į darbų įvertinimą

j rašiusiems. Kraštų 
informuojami per PLJS Ryšių 
Centra. *v- **

4

Raginame buvusius laikiniu- j 
kus tapti patarėjais sekančio j. 1. Mūsų veiklos patyrimas ro

do, kad gerai paruošti talkinin-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
' : '• LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno tr moksk 
IBM m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vin« 
Krėvės, I^io Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankof 
I. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Y 
Meilaus straipeniai be! studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio; Ml šileiklo, V. Kašuboa, A. Rūkitelės Ir K. Vara/

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytoje* Ir iffi 
Bnlt lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
fventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtfiiumi ir surinktais duomenimfe 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kamuoja 12.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&Jy 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės , šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Eta- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

r > LUTUVHKASIS PAMARYS, Henrfto Tomo-TtmaSeuiit 
Pomiri parriyt* riudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvieno 
HefuytoL EeRfinys fllnstraotas nuotrankomla, pabaigoje duodami 
vitervardžių pavadinimai*!? Jų vertiniai | vokie&j faffil. E&5d 
aamflngoj® 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemėJapla. Kaina M.

V K4 EAUHtS L1M1, ralytojoi Petronėlės Orintaltės aW 
mtaAnal ir mfntys^aple asnenls Ir vietas neprfl. Lietuvoje ir pir
ma iriais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik IX • < 1 ’ <

< > JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras

Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poo

Knyga j-» didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja t* 
f

gramus dalyse.
2. Suprasdami kad lietuvis 

sta prityrus ;

jos 
v
būt

PLJ kongreso ruošoje. Patarė- i rių kraštų.

vadovų jaunimo tarpe, įpareigo
jame PUS valdybą rūpintis to- 

vadpvų paruošimu, pagal 
nuožiūrą, pet ^vadovavimo 
,s”. Tokie kursai turėtų 
prieinami ja: rūmui iš įvai-

GIFT PARCELS TO LITHUAMA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, TIL 60629 ★ Tel. 925-2787

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

MARIJA NOREIKIENe

xex <

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 AV. 69th St., Chicago, DI. 60629 ♦ Tel 925-2737

re

2759 W. 71st St., Chicago, III. '
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE AY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

JAY DRUGS VAISTINE

; *•' T Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

■s prie Estijos tautinio didvy

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion' sudėjo viską, kai bet kada Ir. 
Bet kur, Bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvį lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina €23. Kieti vtrieliaL
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Kas galėtų patikėti? 1
Neseniai jėzuitai išsirinko naują generolą. Popiežius, 

jiems kalbėdamas, įsakmiai pabrėžė, tiesiog uždraudė 
jiems dalyvauti politikoje. Matomai, popiežius turį tikrų 
davinių, kad daugelis jėzuitų ordino narių daugiau -rūpL 
naši padėti komunistams, negu skleisti tikėjimo tiesas.

Štai, š.m. rugsėjo 21 d. Chicago Tribute skaitome: 
“Kunigas jėzuitas užmuštas Hondur.os džiunglėse”. Hon- 
dųros* (yjriąusybė- paskelbė; kad. apieHki^tfe jėzuitas 
James Carney, 58>mėtų,.’žuyo kaipti šurkemunlstų parti-; 
zanų vadu Jose‘M^ia- Reyes Mata, kovodami' prieš vyr 
riausybės kariuomenę. Honduros vyriausybės pranešimu, 
kunigas jau 1979 metais: buvo ištremtas iš Honduros už 
bandymą organizuoti revolicuijos. Kelis mėnesius pa
gyvenęs Amerikoje, vėl išvyko į Nikaraguą. Iš ten, kartu ■ 
su Reyes Mata, įgay.o reikalingą patirti Kuboje.

Žinoma, .dabar amerikiepių liberalų spaudoje ir telę=- 
vizijoje pasipils įvairūs protesto balsai. Gal ir mūsų vie
nuolių -kunigų spaudoje visokie okupanto pataikūnai 
klapčiukai vėl š.aųks, kad “ekstremistai” nužudė garbiu-- 
gą jėzuitų kunigų. j

Tokia jėzuitų veikla Centro Amerikoje. Žvilgtert--, 
kime dabar, ką daro vienuoliai pas jnus, lietuvių tarpe. 
Atrodo, kad marijonai pirmieji pasišovė okupantui į tąL 
ką. Pirmieji Draugo redakcijoje vaišino agentą Vytautą 
Kazakevičių. To apsllankyino įspūdžius jis, Kazakevičius, 
aprašė Gimtajame Krašte, ąr reikia stebėtis, kad 
Bkv ir Mdr savo vedamuosiuose nuolat niekina laisvinimo 
veiksnius, niekad neranda jiems geresnio žodžio? Ir koks 
sutapimas! Okupantas, jo įeįdžiąnjoję spaudoje, lygiai 
taip pat atsiliepia apie mūsų laisvinimo veiksnius.

Nei Dirvos, nei Laisvosios Lietuvos redaktoriai ne- 
vąišino Lietuvos okup.ant.0 agentų, taį kodėl marijonams. 
prireikė jį vaišinti?

Mūsų tarpe yrą žmonių, kurtę MrtiAd, kad ii Ame
rikos nieko negalima, laukti, kad 4^-1
Leris berūpi, p jaunimas yrą degcia^, \
o paskutiniu metu įvairių rūšių narkptiku©^,

Į akį krito menkas dalykas, į kuri noriau atkzripti 
dėmąsį Amerikos nepažį^tantUms, ar nęąoriMi^s 
žifiti lietuviškiems bajorams,

Beveik prieš mėnesį visoje didžiojoję Amerikos span-

reiškimas. Pradžioje jį pakartoje r&ty#
stotys, o vėliau įdėjo ne tik Bostonų djenraėėiak M žtokį

pągąrsėjo ne tik Bostonu koLegjjoje, bet kai paraito Į 
Notre Lame, tai Ūpo pavyzdingiausiu žaidėja, Tai

rįaį ir mokytoją!. Tokiais tapo ir Tnpuek-O vaikai, Ke

dėjai eina karta iš kartos. Taisyklių prisilaikymas, tei
sybės liudijimas, akylumas ir nepaprastai geras raumenų, 
tolio, smarkumo ir ryžtingumo suderinimas yr.a svarbus. 
Geram žaidėjui visi šie veiksniai privalo būti taip sude
rinti, kad veiksmas nebūtų atliktas per greitai ir kad ne
būtų pavėluota nė sekundės. Krauk Tripųękas tą suprato 
ir jis pajėgė šias mintis įkalti ne tik savo vaikams, bet 
ir anūkams.

Tėvas taip pat kalė į galvas mintį, kad alkoholis ir 
narkotikai yra didžiausi sportininko priešai. Persivalgy
mas taip pat sportininkui nepadeda. Dorovinės taisyklės 
yra tokios pačios svarbos, kaip ir veiksmų .suderinimas.

Prieš mėnesį priėjome prie septintojo Tripjjcko spore 
tininkoį Jis buvo praėjęs pagrindines sportininko praty^ 
bas. Jam mažai tereikė jo, kad būtų įtrauktas į geriausių 
sportininkų eiles. Užmovus jam tripuckų marškinėlius, 
jis jau buvo pristumtai prie garbingųjų stalo. , ' .' ' ’ ■

SeptynįoHkos metų Chris Trijmekas apsidairė ir par 
sakė; “Čia man ne vieta”, ir nuėjo nuo stalo, rado vietą 
minioje įr nebegrįžo.

Laikraštininkai .surado jauna sportininke ir išklaus 
sinėjo, kodėl jis pasitraukė nuo garbės stalo. Atsakymas 
buvo trumpas ir aiškus. Iki to meto jis niekuo nepasb 
žymėjo. Jam atrodė, kad ten jam buvusi ne vieta. Jis 
suspės ten pakilti, jei pajėgs atlikti geriau ųž kitus.

Į šį jauno Tripucko žingsnį turėtų atkreipti dėmesį 
tie, kurie Amerikoje mato tiktai blogį ir pasimetimą.

J

Tėvas jėzuitas Vaišnys, manau, pataikaudamas oku-' vičiaus pamokų, 
pantui, pirmas išeivijai paskelbė mintį, kad nereikia sa- ....

kyti ar rašyti “okupuota Lietuvą”. Jo akimis, Lietuvą 
dabar '•‘išlaisvinta”, tai kaip rašysi, kad “okupuota'’, 
T.as patiko visiems pataikūnams. Todėl dabar ir jaunimo 
y.ądams Lietuva neokupuota. Jie ir rašo, kad' buvau “Lie
tuvoje”, arba kartais — “dabartinėje Lietuvoje”.

Jėzuitas tėvelis Kezys ne tik padėjo perkelti oku
panto propagandos centrą iš Mildos salės į Jaunimo na
mus, bet dar spaudoje apšmeižė lietuvius, atėjusius pra
šytį, kad jis neleistų Jaunimo Centre rodyti komunistų 
propagandos filmų. Ir šiam tėveliui daugiau rūpėjo ko
munistų propaganda, negu skelbti tikėjimo tiesas.

Neteko girdėti, kad mūsų vienuoliai būtų lankę kur
sus Kuboje. Matomai, kad užteko vieno agento Kazake-

Ignas Petrauskas

M. ŠILEIKIS Grant Parke

KLALSEIK1SLOS ANGELES, CALIF,
Fotografijos iš okup. Lietuvos t gejiečiaros. Supratau, kad tuos

Spalio 2 4, Lietuvių moterų 
klubų federacijos L. A. gyrius 
kvietė publika 1 salę
kultūrinei popietei. Pagrindinis 
programos punktas: Ireną Luk
šytė Goddard įr jos vyras ro
dys nuotraukas — skauges įš ke-: 
lionių pkųpųęfęj. ^Lietuvoj.

■ Irena Lukšytė yra duktė Ka
zimiero Lukšio,' 1963 m, mirusio 
Staiifomijoję. Jiš yadinamds liėį- 
tųviškųjų filmų pradininku.’ Nuo 
1910 metų gyvenęs Amerikoje 
bent 15 kartų* plaukė per Atlan
tą į Ameriką ir atgal į Lietuvą. 
Amerikos lietuviams rodydavo 
nepriklausomoje Lietuvoje pa
darytus filmo vaizdus, o Lietu
voj jo filmai buvo rodomi kaip 
kronikiniai vaizdai kine teatruo.-’ 
se. Nutaręs buvo apsigyventi 
Raseiniuose, pastatydino didelį 
prekybinį namą, bet bolševikų

vaizdus esanti rodžiusi ir aiškia 
nusi amerikiečių publikai. Bra
vo!

Katėjimai, koncentracijos 
lageriai...

Žinoma, tokių vaizdų neparo
dė, nes jaj griežta draustinė' zo
na, kur kalėj imat Tačiau pats 
pilnasis ekrane vaizdas būvą 
Lietuvos žemėlapis, rnifctogras

siūlų, adatų, mezgimui kabliukų, 
ir bendrai 
nes metalas
Ypač trūksta žieminių batų.

Žmonių aiškinama: pirmiau 
buvo krautuvės, lentynos pilnos 
prekių, o kai dabar lentynos tuš
čios, tai ir krautuvių nebėra, at
sirado parduotuyės, kuriose ne
daug ko -yra pardavimui.

Vadinamosios dolerinės krau- 
tūvės populiarios, įjet nevisi jo. 
se gali pirkti, gi mačiusi, kai iš 
tokios krautuvės išeinančius pir-

metalo gaminių, 
eina ginklams.

f uotas iš vienos angių kalba kn J tųvėk." 
gos, kuriame' sužymėtos1- kalėji? 
mų, lagerių ir psichiatrinių li»- 
goninįų, politiniams? kąlini|pip 
kankinti vietos. Antras vaizdas1 
— visa sovietinė imperija su la-; 
geriu ir kalėjimų vietomis. Rau
donai pažymėtos kaikurios vier 
tovės, kur Irenos Lukšytės mo
tina ir sesuo Sibire kalintos.
(Motina šįmet mirė. Miręs yrą 
ir brolis, tebegyvena Lietuvoje 
viena sesuo ir kiti giminės).

Pradėdama vaizdus aiškinti 
L'ęųą Gądidard pąstebėjo, jąg 
bus nutrauktą gražios gamtos, 
narnų ir žmonių gan gerai, daž
nai iš Amerikos gautais drabu
žiais, apsirengusių, tačiau į vaiz- 
.dųs žiūriu^.®ji Beturį .užmiršti, 
•kąd ten žmonių dvasią, pavergia
ma, kad kalėjimai tebėra gyvi.

Skaidrių rodymas ir aiškini
mas truko apie porą valandų. 
Daug rodytų vaizdų matyta kny
gose ar albumuose, tačiau aiškin
toja vis rado ką nors naujo ir 
įdomaus apie tuos vaizdus pasa
kyti. Pavyzdžiui, rodydama par
duotuvių pastatus pabrėžė kokių 
prekių ten ne tik kad stoka, bet 

traukų įr jas dabar parodė losan. visai negalima gauti, kaip tai:

ir dvi dukterys liko okupantų 
naguose. Irenai pavyko išsigel
bėti, 1946 m. atvykę į Ameriką, 
baigė aukštąjį chemijos mokslą, 
ištekėjo taip pat už akademinio 
laipsnio vyro Frank, dabar Pra? 
nu mielai besivądinapeio, Godd
ard.

Taip ir prisimena lietuvių po
sakis: vaikąs .seka tėyo taką... 
Kazitpiejas L.Uk§ys ro<jė lietu
viams savo pagamintus filmus, 
taip panašiai ir jo duktė Irena 
net tris kartus gavusi leidimą 
lankytį okupuotoje Lietuvoje 
motiną, seserį ir kitus gimines, 
kartu su yyru peidąrė dąug nuo-

alios fcrau-

. Nudažytas > Vilnius?s
k’ - > : • i "'"Ž Ęj(^i.9Z5|TŽ^fek^į^ąs nuo- 

IraUkas y&sgųs' įdomesnių na
mų ir universiteto trobesių, kai 
jįg buvo netvarkomi, apšepę. Ta- 
čįaų beJa.rbrtapt yįįaiąjus unį- 
yęrsįtetx> 400 metų jubiliejui Vii, 
niuje daug namų ątąaujįnta ir 
įyąjrjpm. sp.ą>ypm ly
giai if ųsįyęfsiteto -pastatai atrę-

4ę$įo turįstų. į universiteto su
kaktuves.

Dažyta iš Vakarį Europos

nepatvarūs.
Uętuviai gerai atsimeną ir pra

einant pasakoją apie namą, ku
riame 191$ pa. yasąrip 16 d. bu
vę paskelbtas nepriklausomy-

mesio .centre, nors valdžia jų 
priežiūrai pinigų neduoda, pri
vati studentų ir kitų lietuvių 
iniciatyva imasi kapus aptvar
kyti. Paradyta skaidrės vaizdų 
iš kapinių. f

Atnaujinto Vilniaus vaizdai ro. 
dyti 1980 metų nuotraukose.

(Bus daugiau)

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Nebesulaukė nei aušros, nri Marytės, 
Vargšas žmogus, — pasakė Giedrą, ir palingavo 
galvą.

— Tai jis mirė.,. Taip ir neteko man dau
giau jo pamatyti, apgailestavo Marytė, bet 
skausmo jos veide nesimatė.

Giedra įsideda laišką į kišenę. Jis perskaitys 
jį vėliau. Nieko skubaus nebegali būti, yisi šios 
tragedijos veikėjai jau mirė.

— Maryte, važiuojame namo. Klebonijoje 
yra daug vietos, paviešėsite, apie praeitį pasikaL 
bėsime.

— Ačiū, kunige, bus labai įdomu ir gera pas 
jus pabūti. Ar turite šeimininku?

— Ne, neturiu, gyvenu šienui rienai Namai 
dideli, vietos daug, nelengva. Vienuma vakarais 
taip spaudžia, net skausmą jauti, Tokia jau mano 
dalia. Gaila, kad taip išėjo su Surgąila. Vargšas, 
nebeteko jam daugiau jūsų pamatyti

— Gaila, kad taip pasibaigė, jis ir mano mįslę 
nusinešė. Niekuomet nebesužinosiu, kodėl jis tą 
vakarą pabėgo nuo manęs, o gal jį pagrobė.

— Kažin, gal kas nors paaiškės, gal jums pa
siseks šią mįslę įminti, $ąko"XJi«įd#», ir dežirio, 
kaip pasielgti, ar jai sakyti Surgailos praeitį, ar 
re. Tiesos sužinojimąs gąlj būti jai nemalonus, 
nes ji juk buvo b’.susidraugaujanti su plėšiku, iš 

kurio net brangų žiedą priėmė. Jau dvidešimt me
tų, kai vįsas įvykis į užmarštį nudardėjo, kaip ma
lonus jai sapnas, kuris be abejo švelniai glostė jos 
savimeilę. Tiesa gali susprogdinti jos iliuzijas, 
o jų skeveldros gali būti negailestingos. Bus daug 
geriau bent dabar palaukti, o vėliau jis pažiūrės.

=- L’ jis jums nieko apie savo pabėgimą ne
sakė?

— Nebuvo daug laiko, jis buvo silpnas, ne
manau, kad jis man viską pasakė.

— Žinoma, daug metų praėjo, Sųrgaila ir pats 
gal užmiršo, kodėl jis dingo. Gi jūs, kunige, nieko 
apie tą jo pabėgimą nežinojote ir negalėjote jo 
paklausti? ,

— Aišku, negalėjau. Aš manau, kad toks jo 
būdas pabėgti. Jis iš manęs taip pa.t pabėgo. Buvo 
užėjęs aną vakarą pas mane. Prašiau pernakvoti, 
Nuėjau vakarienės paruošti, ateinu — Surgailis 
fiėra, dingas- Tik paskui suradau ligoninėje.

Keistas žmogus, ar ne? O kur jis gyveno?
-- Kalifornijoje, Jis tik atvažiavo čia.

Kas jam buvo, kad ligoninėje atsirado ir 
airė?

— Jis susipyko su kažkuo, tas jį ir peršovė.
— Štai kaip, — ji nusistebėjo. — Vadinasi, 

jis toks bėglys.
— Visokių žmonių būna, gal jo pervų sįstgr 

ma buvo gerokai sukrėsta, juk reikėjo pergyventi 
karą, paskui svetimi kraštai ir t.t.

Gjedros vairuojamas automobilis greitai rie
da dailiu asfaltu, vėjas šniokščia pro automobilio 

langus. Štai ir Spriketas. Maža bažnyčia baltuoja 
ant kaino. Jiedu privažiuoja kleboniją ir įeina 
į -vidų.

— Dykos nelaikysiu, — juokaudamas sako 
Giedra, — reikės pietus parūpinti. Padėsiu, žino
ma, ir aš, bet jums reikės šeimininkauti. Kitaip, 
ko gero, galite dar pabėgti, kaip Surgąįla aną 
vakarą.

— Ačiū už pasitikėjimą, man bus taip daug 
įdomiau. Aš papratusi klebonijoje šeimininkauti-

— Ne tik klebopįjeje, brt ir pas Ragaišį. At
simeni, kaip man į pievą bąršeių ir lašinių at- 
nę.šdavaį ?

Atsimenu ir tai, kad lašinių nenorėdavai 
valgyti, yėl man tekdavo parnešti-

Gatavi pietūs skaniai pakvipo atri stajp; prti 
tyrusioms Marytės rankoms daug laiko nereikėjo. 
iGjedrgi užteko tik pą^kytų kur tas ar kifąs yra. 
Be to, jis dar surado vyne ir pripylė du stikleliu,

Alnn būtų jąbai malonu girdėti apie jūsų 
p^-ąeUi- Prašau papasakoti, kaip pažadėjote, — 
nekantraudaw pąprąsė.. nekantrau4ama pa
prašė Marytė, kai buvo baigti pietūs, ir kavos 
puodeliai garavo-

Ma, gerai, papasakosiu, jei tik jums ne- 
ątsibos klausytis.

Kai istpjau į Peiktais progimnaziją, mokiau
si, ki«k tik galėjau. Užmiršau viską ir dienos 
man bėgo be galo greitai. Tuomet mirė mano ma
ma, tėvelis ir brolis Benediktas, kuris paliko var
ge jauną savo žmoną ir mažutį sūnelį. Kartą aš 

užėjau aplankyti brolio našlės ir radau jos seserį 
Feliciją. Žinojau, kad ji turi keletą seserų, kai 
kurias buvau jau matęs, bet Feliciją, sutikau pir
mą kartą. Ji buvo apvalaus, žydinčio veido, tau 
kiai sužėlusiais geltonais plaukais, kurie buvo su
versti į viršų ir prisegti šukomis. Mes susipaži
nome ir pasisveikinome. Jos veidas degė ugnimi. 
Ji su didžiu meilumu žvelgė į mane taip, kaip jo
kia kita mergaitė nebuvo iki šiol žvelgusi. Tas jos 
žvilgsnis pasitiko pastovus mano atminty, net 
mokslo metų pabdgo? įtampos jo neužtąšavo.

Vasaros atostogų pradžioje buvo mano se
sers Mortos vestuvės. Mortą tikrai prisimenate. 
Nįąn tuomet teko būti pajauniu.

AŠ Uu ir pamergę jas paimliau- Ji La
bai graži- tikra, kad ji tau patiks, — pasakė 
man Morta, bę§ūrtwaut vestuvėms.

-r-r Kas ji tokia ? paklausiau.
~ Nagi, spėk. ' ’

Ketinau, — Maniau, gal kokią Mortos 
draugė, kurios aš nesu matęs, nes tnw kaimo gy
venimo buvau kiek atitrūkęs.

— Aš pakviečiau Feliciją, Ar pažįsti Stefos, 
Benedikto našlės, seserį?

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK / 
SKAITYTI PIENRASTJ "NAUJIENOS" *
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VAKARŲ VĖJAI

viršeliai. Paaiųaime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu :

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

WwtcbMter Community klūūksa 
Medic km direktoriui

1931 S. Manboim Rd, Wwtchostor, 111- 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-272$

Stfvkt &55-45Q*, Pa«»

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPSClALYBfc AKIŲ UGOS 

W Wttt IMK Strwt 

VpKgal nuiUrūa^.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71* St Tel 737-514f 

Tikrina sxia. Pritaiko ikinisa

ir “contact lecMi”,

Dr. LEONAS SEIBUTIS įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja-1 J983
INKSTŲ, PŪSLAS lt 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2SM WIST STUKT

E L U H1DA
L.---- >____ M__ _______ a__ A____ i n

Prostatos, inkstų ir
iaktj ehirurfija.' 

aU25 CENTRAL A VE.
St Petersburg, Fla. 33/JLi

Tek (8132 321-<20f

PBRKRAUSTYMAI

ŽEMA KAINA 
Priinunp Matter Chane 

ir VISA Kartele*.
R. SERKNAS. Tai. 925-9941

A*&aiata« perknustymai 
ii Jvairty atatvay.

ANTANAS VILIMAS
TM 279.1992 artai 27M9M

SOPHIE BARČUS
RADIJO žKIMOf VALANDOI

nuo 8 JO iki 9 JO nL rytų, 
Stoti*. WOPA - 1490 AM 

tnaaUuojam*. ii mūaų MuMŲkT
Marquette Parka,

Yecft|< — Aldent Drwtw
T«lef4 779-1543 

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI, 
CHICAGO, IL MM29

r- ’ -   - ’  

j ® “Lietuvos Aidai’
i----- *1 ICAZA BRAZDtlONYTt

tediaoia 8J0 tiL vakaro.
V law laido, ii WCEV vtotiaa, 

tansa 1400 AM.
St Peterrtxirg. FU, 12:30 vaL p.g 
ii WHS atotiaA 1110 AM banst

U44 W. 71M Streat

Cldcaca, niinocį 6062f 
T«UL 778-1274

SUSIRINKIMŲ i

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos poatostoginis nariu susirinkimas 
Įvyks šeštadienį, spalio 8 d., 1 vai. po
piet, 3808 S. Union Avė. Narės pra
šomos dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast. |

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusihastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais metais, kai J. Klausei
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 
ir panoro pasižiūrėti arčiau į 
Bronio Railos mėgiamas pa-1 
reikšti nuomones. Arčiau pastų-! 
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 
lahai lengva Švaistymu jžei- j en7.ToMtytej? gimusi
dzianciais žodžiais. Į

Pirmiausia, Klauseikis faktais

nutą be jokio pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrą dieną ir nutratėjo. 
Kai Januta bandė reikalą išaiš- i 
kinti, tai Raila ir klausyti neno
rėjo. Orakulas burną atvėrė, tai 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į Railos “stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra
žiais žodžiais apibarstomas labai 
negražus tvirtinimas. Tas tvir- 

{ tinimas veik visuomet yra mela
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 j 
rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa- 

į studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar rūpinasi, 

c 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 
Kaimo universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro
tavimus.

Knyga, atspausdinta praeitais 
metais, jau baigiama parduoti. 
Kas nori ją įsigyti, tai turi ra
šyti K. Janutai, 2818 Avenal St,

Mirė 1$E3 m. spalio 5 d., 11:40 vai. ryto, sulaukusi 90 metu am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Kaltinėnų valsčiuj, Juodžiu kaime.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Panko nuliūdę: marti Helen Jatsys ir kiti giminės, draugai bei 

pažįstam Amerikoj ir Lietuvoj. Velionė buvo žmona mirusio Wal
ter ir motina m.rusio Albert A. Jaksys.

Kūnas btfs pafervotas penktadieni, nuo 2 vai. popiet iki 9 vai. 
vak. Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St

Se. tad en^ spalio 8 d., 9 vaL ryto, bus lydima iš koplyčios i 
§v. M. Marija* Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama Kaitmiero lietuvių kapinėse.

Visi a.a Josephine Palilonis gidiinės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kv.ečiami dalyvasti Uidotsvėse ir suteikti jai paskutini 
patai n avimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: marti, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

JOSEPHINE PALILONIS
Pagal tėvui Kinder. Gyv. Marquette Parke, Chicagoje.

VASAITIS-BUTKUS N

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI *

"FLORATITIANĄS, Renesanso tapytojas

Mirė tauri, brangi Marie Lokaitienė
Marie Lokaitienė (Marie Lo- m. gegužės mėn. 31 d. Pforzhei- 

kat) — Krom-Kiromcitė (jos tė-į me besilankydamas pas dukrą 
vai Jonas Kromas ir mamytė Ona ; Ireną, dabar Mūuuer. Palaido-

1906 m. rugsėjo mėn. 19 d. Žiū
riu kaime, Šakių apskr., mirė

i m. rugpiūčio mėn. 12 d. se
natvės ir suntkių ligų išvarginta 
savo bute Fforzheim _ Būchen. 
bronn sulaukusi beveik 77 metų 
amžiaus.

Šeimoje ji gimė kaip trečias 
vaikas. Pakrikštyta 1906 m. spa
lio mėn. 14 d. Sudiargo evange
likų liuteronų bažnyčioje ir kon
firmuota 1920 m. spalio mėn. 3 
d. toje pačioje bažnyčioje. ,

Išmoko siuvėjos amatą ir įsi
gijo meistrės titulą. Dirbo sava
rankiškai.

1936 m. lapkričio mė'n. 29 d. 
Sudargo evangelikų liuteronų 
baėnyčioje sutuokta su Andrium 
Lokaičhl (su mėsininku meist- ■ 
ru), gimusiu 1900 m. spalio mėn.;. 
12 dl Palekiu kaime, Raseinių j 
apskr. Vyras mirė staiga 1970

tas Pforzheim-Būchenbronn ka
pinėse.

Ligi repatriacijos į Vokietiją 
1941 m. abu turėjo nuosavą mė
sinę Sudargo miestelyje. Vokie
tijoje gyveno įvairiose repatrian
tų stovyklose, gavo Vokietijos 
pilietybę ir pasą O>—Ostauweis. 
Sugrįžo tais pačiais metais į Lie
tuvą.

Raudonajai armijai 1944 me
tais artėjant prie Lietuvos, Lo- 
kaičių šeimai' pasisekė pabėgu. 
Nuo 1944 m. ligi 1954 m. gyveno 
dalinai Lenkijoje ir Rytų Vo
kietijoje (DDR). 1954 m. jie pa
bėgo iš Rytų į Vakarų Vokietiją 
ir pateko į Hanau miestą. V ėliau 
persikėlė Dreiaiciįenhain mies
telį prie Frankiur£ė ir ten gyve
no ligi 1970 m. rugpiūčio mėn. 
Mirus vyrui, Marie Lokaitienė 
1970 m. atvyko pas dukrą Ireną 
į Pforzheim-Būchenbronn. Duk
ters name turėjo nuosavą butą. 
Duktė yra ištekėjusi už inžinie
riaus Hans-Joachim Miiller, su 
kuriuo augina sūnų. Andreas, 
gim. 1970 m. balandžio mėn. 23 
d.

Marie Lokaitienė susilaukė 
dviejų dukterų. Rūta, gim. 1940

Los Angeles, C A 90039. Jei pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs, 
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebeguli, bet išėjo į 
žmones. Raila yra Klauseikio 
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ką žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido dar 
kelis railiškus melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip- i 
tų dėmesį.

St. StaJioraitis

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

1 — * W ■!! .1 » ~ I , U M.llį
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m. rugnluflo mėn. 18 d. Sudar- , 
go miestelyje. 1960 m. yra iš
tekėjusi už Oswaldo Patt, dabar 
gyv. prie Cleveland©, Ohio, 
USA. Dukra Irena yra gimusi 
1946 m. sausio mėn. 10 d. Brie- 
sente, Pomeranijoje, dabar pri- 
klausančioje Lenkijai.

Paliko liūdinčius: dvi dukras, 
du žentus, vieną anūką, švogerj, 
švogerką, seserį Lietuvoje Em- 
mą Vanagaitienę, Keršiškių kai
me, Sudargo paštas, šakių rajo
nas bei kitus gimines Vakarti 
Vokietijoje, Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir Lietuvoje.

Viena sesuo ir brolis mirę JAV 
(USA).

Maiie Lokaitienė palaidota 
1983 m. rugpiūčio mėn. 16 d. 
Pforzheim-Biichenbronn kapinė
se šalia vvro. Laiidbrimo apei
gas atliko ev. kunigas Fr. Skėrys, 
iš Mannheimo. Laidotuvėse da
lyvavo apie 70 žmonių: artimi 
giminės, kaimynai, kilę iš Lietu, 
vos draugai-ės. Ant kapo sudė
ta daug vainikų ir gėli.ų Visi da
lyviai buvo Mullerių šeimos pa
kviesti į svetainę kavutės.

Velionė buvo giliai religinga 
ir praktikuojanti krikščionė. 
Daug meldėsi, skaitė Bibliją ir 
giedojo lietuvių kalba. Porą 
oĮenų prieš mirtį dar priėmė 
Šventą Vakarienę (Komuniją). 
Duktė Rūta Patt <dlar spėjo at
vykti į Pforzheim-Būchenbronn 
ir užmerkė kartu su dukra Irena 
iškėliau j ančiai į amžinybę ma-’ 
mytei akis. Kunigui Fr. Skė
riui ji paliko laišką su savo gy
venimo aprašymu ir Bibliją iš
leistą 1905 metais Berlyne. Laiš
ke įrašyti paskutiniai žodžiai:

“Kristus mano linksmybė, jo 
smertis man nauda, ne reik man 
su smutnybe jau likt bėdną svie- į 
tą”. (Čia kalba netaisytą).

“Kristus mano linksmybė, jo 
mirtis man nauda, nereikia man 
su liūdesiu jau palikt šį varga
ną pasauli”, (taisyta kalba).

Dažnai lankė lietuviškas pa
maldas, kai kunigas Fr. Skėtys 
jas laikydavo Pforzheime ir Ras- ■ 1 
tatte. Tai yra didžiausias pavyz-. | 
'dys mums visiems krikščionims, ’ 
kaip reikia būti tikinčiu ir iš- į 
tikimu Viešpačiui iki savo gy- JL 
venimo pabaigos. Skaitė “Sve-į - 
čia”, “Mūsų Sparnus” ir kitus !1 
lietuviškus laikraščius bei kny
gas.

Jos pačios parinktas posakis 
laiidbjimui yra iš Jono Evange
lijos 11, 25 ir 26 skirsnelių: ;

“Jėzus tarė jai: Aš esu prisi
kėlimas ir gyvybė. Kas tiki ma
ne, nors ir numiršta, bus gyvas

(Nukelta į šeštą puslapį) ,

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIK
GAIDAS “ DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

> TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai A

2424 West 69th Street — Tek RE 7-1213

11028 Southwest Hwy/ Palos Hilis, Illinois 
Tel. 974-4410

/VANCE FUNERAL HOME

y 1424 South 50th Avenue \ | 
I y Cicero, HL 60650 <t 
I Tel: 652-5245 \\

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI ig. 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

| y JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

/ Aikštes automobiliams pastatyti

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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Apie latvio Vaivodso paskyrimą kardinolu
Apie latvių vyskupo Juliano 

Vaivodso paskyrimą kardinolu 
įdomių komentarų pasirodė Pa 
vyžiuje leidžiamo lenkų žurna
lo Kultūra gegužės numeryje. 
“Latvija tai ne Lietuva“, rašo 
Dominik Morawski. Latvijoje 
tėra 250 tūkstančiu kataliku ir 
jų Bažnyčia teturi labai ribotą1 
autonomiją, kurios ji nesisten
gia praplėdi, o “ramiai ir kant
riai gina savo išlikimą”. Kiliku-’ 
rie lietuviai esą nusivylę Vai-' 
vodso paskyrimu ir kritiškai at
siliepia af ie jo apdovanojimą so
vietiniais žymenimis bei jo “kon 
formizmą“. Morawskio nuomo-Į 
ne, jie nepakankamai įvertina 
fjikią, jog to "konformizmo” dė
ka jis vadovauja 50 klierikų tu
rinčiai seminarijai, kurią baigę 
latvių, ukrainiečių ir baltgndžių 
kilmės kunigai siunčiami į Balt- 
gudiją. Ukrainą, Gruziją ir net 
į Kazachstaną.

Vaivads, rašo Morawskis, se
minariją baigė Petrapilyje, kur 
jis pažinojo Leniną ir kitus re-' 
yoliucijos vadus. 1958 m. jis bu 
vo nuteistas prievartos darbams 
ųž parašymą rankraštyje kursa
vusios knygelės apie religijos 
.padėtį SSRS-oje. Vaivodsui va
dovaujant, bažnyčia Latvijoje 
atgijusi. Jo nominavimas at
kreipė dėmesį į tremtinį vysku
pą Steponavičių, kurio pakelti 
kardinolu nebuvę įmanoma be 
sovietinės valdžios sutikimo, nes 
jį būtų pirmiau reikėję sugrą
žinti i jc ankstesnes pareigas. 
Vatikanas mėginęs paskirti Ste
ponavičių kitoms pareigoms, bet 
•jis to siūlymo nepriėmęs.
J Nuolatinės “Lietuvių Kroni
kos” Kultūroje autorius, E. ža- 
giell rašo, jog Latvijos katalikų 
sudėtyje yra ir Daugpilio apy
linkėse gyvenanti “sutelktinė 
lietuvių masė”. Anot Žagiello, 
lietuviai esą dvigubai nusivylę, 
nes kardinolo skrybėlės negavo 
nei Steponavičius, nei Marcin
kus. Todėl jie įžiūri “lenkų in- 
frygą” ir aiškina, jog kadangi 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos reikalas nėra teisėtai sutvar
kytas ir senasis konkondatas su 
Lenkija tebėra nepanaikintas, 
letiuvį paskyrus Vilniaus vys-

kupu reikli. ; ^aiškinti teisinę I 
padėtį Lenkijos nenaudai.

Skirtumą tarp nekonformišti
nęs lietuvių dvasiškijos ir kar-t 
dinolo Vaivodso laikysenos ypač j 
tiksliai išreiškia vienas jo pareis Į 
kimas: ‘Mes tarybiniai žmonės! 
ir žinom savo galimybių ribas”. Į 
Dauguma lietuvių dvasiškių ir! 
pas? u liečiu, nors ir pripažinda-j 
mi okupacijos tikrovę, dar ne-j 
laiko savęs “tarybiniais žmonė-[ 
mis”. (Elta)

Penktadienį, spalio 7 d., 
! 7 vai. vak., Lietuvio Scdvbcs sa- ’I .j-į Įėję įvyks Chicagos Lietuvių 
Spaudos klubo narių susirinki
mas. Bus įdomus pranešimas. 
Visi nariai prixalo dalyvauti.

Valdyba
— Upytės klubo susirinkimas 

turėjo įvykti penktadienio va
kare. bet susirinkimas atidėtas 
vienai savaitei- — spalio 14 d. 
vakarui toje pačioje vietoje.

Valdyba

SLA 134-tos Moterų kuo
pos su irinkimas įvyks šešta-

MIRĖ TAURI, BRANGI...
(Atkelta iš 5-to puslapio) ! 

, kuris yra gyvas j 
jokiu būdu nemirs dienį, spalio 8 d., 12 vaL, Great

ir kiekviena 
ir tiki mane, 
per amžiui”.

Laidojimo metu buvo gieda- Chicago Savings) bendrovės pa
mos giesmės : Jėzus, kurs mano ’ talpose, 6201 S. Western Ave., 
viltis.... Paliepkite mielam Die- Chicagoje. Visos narės kviečia- 
vui savo kelius... ir Už rankų mos dalyvauti. Bus kavutė. • i _ -i-__ : __ ______ .

America Savings & Loan (buv.

imk meilingai Jr vesk mane...
Dukroms, žentams, anūkui, 

švogeriui, švogerkai bei kitiems i ko apylinkės 
giminėms Jungtinėse Amerikos!
Valstijose, Vakarų Vokietijoje 
ir Lietuvoje reiškiu savo gilią 
užuojautą ir kartu liūdžiu su 
jais netekęs ištikimos ir dievo
baimingos parapietės. Čia mes 
neturime pasiliekančios vietos, 
bet ieškome būsimos.

pamokslo tekstas:
Psalmė 100

šūkaukite Viešpa- 
šalys! Tarnaukite 

Viešpačiui su linksmybe! Įeiki
te jo akivaizdon su krykštavimu!

Linksmai 
čiui, visos

Valdyba

— R. LB-nės Marquette Par- 
valdyba rengia 

metinę vakarienę, kuri įvyks 
š. m. spalio mėn. 15 d. 7 vai. Į 
vakare, parapijos salėje, 6820: 
S. Washtenaw Ave., Chicagoje.

Programoje dainos, palydim I 
gitara Jūratė Tautvilaitė, ir; 
Bronės Variakojienės mono-! 
Jogas.

Maloniai visus kviečiame da
lyvauti. Valdyba j

— Šakių Apskr. klubo rudens : 
balius Įvyks š. m. spalio mėn.1 
15 d. Vyčių salėje, 2455 West 
47th St., Caicago. šalta ir šilta

Pažinkite, kad Viešpats,:kad lįs ; vakarienė. Šokiams gros Ewal-I
yra Dievas! Jis mus padarė, ir 
jo mes esame — 
ganyklos avys. Įeitkite į jo var
tus su dėkojimu, Į jo kiemus su 
gyriaus giesme. Dėkokite jam, | 
garbintkite jo vardą! Nes geras

1 do Knoll orkestras. įėjimas 10 
;jo_ tauta ir jo doL Pradžia ’ 7 vaL

Bilietų galima gauti paskam
binus tel. VI ‘7-3856 ar 925-0911. ■

— PRISIMINKIME KAN. Jrt 
yra Viešpats; per amžius lieka TUMĄ-VAIŽGANTĄ. Penkias- 

per kartų kartas jo dešimčiai metų praėjus nuo kan. ’

KAM MOKĖTI NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Me*eL žemi — *ardavlmw| 
UAL S STATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

* NOTARIATAS • VERTIMAL

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

HmmI, lomi — f
RIAL ISTAT1 FOR SALA

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS .ISSIMOKEJIMAJA.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sfžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTlf 

4514 S. Talman Avė.
Tol. 927-3559

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Pagrindini žodį tars rašytojas. 
poetas Antanas Gustaitis.-

Bus ir meninė programa.
Visi lietuviai kviečiami šiame 

minėjime skaitlingai dalyvauti.
- Rengėjai

— Čiurlionio Galerija, Ine. 
(4038 Aręher Avė.) šį rudenį Tu
rės keletą parodų: spalio mėn. 
14 d. bus dail. Miko šileikio gim
tadienio proga ir- 60 metų kūry
binio darbo paroda. Lapkričio 
4 d. vyks bendroji paroda su 
premijomis. Lapkričio-gruodžiojo malonė ir

ištikimybė.
Ilsėkis miela mamytė ir mo- Korp! Neo-Lithuarria Chicagos Barton dailės paroda.. 1984 metų 

čiutė, Viešpaties ramybėje nors padalinys ir L. S-gos Chicagostkovomėn.busdaiL AntanoSku- 
ir negimtojoj, bet svetingoje že- s’
mėje1 Vakarų Vokietijoje. Mirų- vio paminėjimą — prisiminimą,' ^en. velionio Teofįlįaus 
sei, Viešpatie, suteik ramybę, ku- kuris įvyks š. m. spalio mėn. 9(
Tft viršija ' žmogaus išmanymą, d. 3 vai. (sekmadienį) p. p. Lie-

Kun. Fr. Skėry y tuvių Tautiniuose Namuose.

Juozo Tumo-Vaižganto mirties.'mėn. bus tapytojos Virginia
Korp! Neo-Lithuania ChicagosBarton dailės paroda..1984 metų

skyrius ruošia šio žymaus Lietu- j pc>.Cooper darbu paroda, Balan-

Petraičio 5 metų sukakties po
mirtinė dailės paroda.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS, j

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią »

Chicagos lietuvių istoriją T]
(1869 — 1959 metai). 5

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

, 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia j

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. ’(Persiuntimui pridėti $1)’ 

Siųsti čekį:

”” Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

e Žmonės patenka po mirties 
ne vien j dangų, arba pragarą, 
bet taip pat ir i istoriją.

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

i • *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
'• —------------ ----- I

PARKE 5,000 DRAMBLIŲ
iPretorija, Pietų Afrika. — Kru

ger nacionalinio parko adminis
tracija skelbia, kad parke šiuo 
metu yra daugiau kaip 5,000z 
dramblių. Tai esąs rekordinis/! 
dramblių skaičius tame parke.

— Pakistano diktatorius Ziai 
Įsakė policijai mušti ir kankin
ti protestuotojus.

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

D t M E S I/O 
62-4C METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblllė 
Liability apdraudimas peneinl*- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

M45 So. ASHLAND AVĖ. :
TeL 523-8775 '<

t Ateidamas į pasaulį tu ver
ki, o visi kiti aplinkui šypsos. 
Stengkies taip gyventi, kad tau 
iš pasaulio pasitraukiant ; kiti 
verktų, o tu 'šypsotumeis.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

_ or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
c I9SVDor3ev Laboratories. Drviricr: of 

Lincoln, Nebraib 68501, ”

GARFIELD - RIDGE apylinkėje 
savininkas parduoda vienos šei
mos . medinį, namą sų atskirų 
4 kambarių butu — tėvams ar 

j uošviams. Apšildomas karštu 
vandeniu. Kambariuose kilimai. 
2 židiniai. 90 pėdų sklypas su 
2 garažais po 2 mašinas. Apžiū
rėti galima tik susitarus.. Skam
binti 586-2362 po 8 vai. vak. 
kasdien. . ' J

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenoe 

Chicago, 1L 60629 
434-9655 ar 737-1711,

Nuo 1914 metu
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

Pardavimaa ir Taisymai

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TeL 598-9400

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 
PHONE 254-4470

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujienoje galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, riauomfenė? veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 pal., liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir

Dr. A. J. Gnsaen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais F4.00

Minkštais viršeliais, tik ss.oo

Dr. A. J. Gowen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_ 62.06

Gaffani taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

4eda9< SI pcrriunthBO MhJdomi,

’ NAUJIENOS,
HM fa. MAnmKD 1T^ CHICAGO, BC

M . j
......... ... ' ?■ 'yi

FIRST RATE CLEANING) 
DEPENDABLE WOMAN

Needed to work Mondays, Wed-; 
nesdays & Friday mornings. L

Occasionally overnight.
Must be flexible. .

Love animals.

EXCELLENT SALARY
(LOOP LOCATON)

CALL MRS. O’SULLIVAN
943-6409

Tat REpuNIc 7-1941 -/;

Siuntimai j Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. NEDAŠ, 4O59 Archer Avenue, 

Chicego, 111. 60632. TeL Y A 7-5910

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

, Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

LIUCIJA”
Miko šileikio 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 

Ave., Chicago, IL 60629.

ADVOKATU DRAUGUA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo vilandoi: 

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

»6O6 S. KadzU Ava. 
Chicago, UI. 60629

Tel.: 778-8000

Notary Public 
INCOME TAX SERVIC1

4259 S. Maplewood, TeL 254-7456
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė® pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent 
3208’A W. 95th St

- Everg. Park, III. (7377
60642 - 424-8654 J©

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162
1649 West «3rd Street

Chicago, HL 60629
------   —. ■

PIRKIT! JAV TAUPYMO SONUS

— Naujienos, Ch.ėago, «, DL Friday, October 7, 1983


