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CHICAGOS LIETUVIAI SVEČIUOJASI 
PAS GENEROLĄ PRANĄ PETRONĮ

“TĖVIŠKĖS” DRAUGIJOS PIRMININKAS PAKVIETĖ 
ČIKAGIEČIUS KULTŪRININKUS RYŠIAMS UŽMEGZTI

CHICAGO, Ill. — Iš rusų pa
vargtos Lietuvos persiųstas., pas
kutinis '‘Literatūros ir Meno” 
numeris įdėjo nuotrauką Chica
gos kultūrininkų, užėjusių pas 
Prano Petronio vadovaujamą 
“Tėviškės” draugiją,' sudarytą 
kultūriniams ryšiams su tautie
čiais užsienyje užmegzti.

Į “Tėviškės”' draugiją buvo 
užėję šie “kultūrininkai”: A. T. 
Antanaitis, K. Jazbutis, V. K. 
Kelertienė, A. Kezys. L. L. Noc- 
kūnas, V. Pauperas, J. Pivoriū-

Gulf of Mexico

Miami
PERPLAUKĖ ATLANTĄ 
DENGTU AUTOMOBILIU
LISABONA, Portugalija.

Belgas Fons Oerlenans ir jo
žmona, olandė Margareta Arens 
per tris mėnesius iš Brooklyno 
pasiekė Atlantą ir pasiekė Por- ' 
tugaliją. . Į

Jis pasistatė 20 pėdų ilgio ir 
14 pėdų pločio plūde, ant ku- J 
rios uždėjo gerai dengtą Dodge 
automobilį — Van. Draugai jį 
gąsdino. Tvirtino, kad tas jo 
automobilis nuvirs ir nutrauks' 
į dugną visą jo plūdę, bet jis 
netikėjo. Jiedu įsirengė mašinoj
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kadolskienė, J. J. šmukštys ir A?
Tohkūnąs.

Visi šie Chicagos lietuviai bu- lovą, ^ priemones maistui pasi- 
vo pakviesti atvykti į pavergtą gaminti ir per tris mėnesius pa- 

-• siekė Portugalijos pakraščius.
Uoste atsirišo savo miegamą-
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Nikaraguoj Eden Pastoros kariai sukėlė didelius gaisrus Gorinto uoste. 
Tvirtinama, kad lakūnai pakilo iš Hondūro aerodromų.

GORINTO UOSTĄ KULKOSVAIDŽIAIS 
APŠAUDĖ IŠ PAC1FIK0

NIKARAGUOS UŽS. REIKALŲ MINTSTERIS PASIKVIETĖ 
JAV AMBASADORIŲ IR SMARKIAI PROTbZSTAVO

MANAGUA, Nikaragua. —. pasilikusios kelios šeimos, nors 
Apie 100 mylių į šiaurę nuo Į policija liepė viską mesti ir 

Į Managuos trečiadienio ryle už- 
! siliepsnojo Gorinto uoste įvai
rios degalų cisternos ir sunaiki
no 3.2 milijono galonų žibalo,

I aliejaus ir kitokių degalų.
Pirmieji smūgiai buvo paleis- 

j ti kulkosvaidžiais, priartėjusiais 
’ prie Gorinto uosto mažais laive- 
i liais, o kai kulkos prakirto cis- 
į temas ir sukėlė gaisrus, tai at- 
■ skrido maži keleiviniai lėktu- 
; vai, kurie paleido kelias bom- 
. bas į kitas cisternas, kurios juo- 
< džiausiais dūmais apklojo visą 
! Gorinto uostą ir miestą. 
; Gaisrininkai ėmėsi i
; darbo, bet jis buvo neįmano

mas, nes vėjas nešė degančių 
degalų dūmus tiesiai į gesintojų 
akis ir plaučius.

Miesto policija, apsimovusi

gesinimo

Lietuvą, jiems sudarytos sąly
gos susipažinti su-“Literatūra ir 
menu”,;
pažinti su‘Literatūros ir meno” 
redakcijos darbu ir su literatū- 
ros ir meno “atspindėjimu” šio 
žurnalo redakcijoje ir laikraščio 
puslapiuose.
” ‘ Svečiams1 buvo leista klausi- 
nėtį, ką-Ąikfai jiė nogėjo. Atsa-I

redak-' blog

jie turėjo progos susi-* jį Dodgę, apsitvarkė ir patrau- 
_ ___ č’ kė į Ėūropbs šiaurę. Jūroje jie

valgė; ant; plūdės ' užskridusias 
žuvis; .

“COLUMBIA” PAKILS Į ERDVE 
VĖLIAU NEGU TIKĖTASI

KOSTA RIKA IŠTREMS 
KOVOTOJUS

kymus ten pat

cijos '.darbuotojai ir?r^3&cinės 
kolegijos nariai.- -'.J,...

EREZ.F. MARCOS - 
BLOGAI JAUČIASI

krirečiadieįfela bai
Jam ke

PASKUTINIO SKRIEJIMO 
DAUGIAU IŠDEGĖ, 

rCAPE CANAVERAL, Fla. —. 
Spalio 28 dieną erdvėlaivis. “Co- 
lumbią^iuyėjo _ ir vėl pakilti. ! 

skelbta, kai erdvėj 
aviacijos aerc^

METU VIENAS PEČIUS
NEGU TIKĖTASI

j agia • kultūra ■'ątsp^n»ėj4';kul^- 
riĄimi^Moėkūno va4'0yaU'jąm&; 
je^rup^^. iriStosi ^^^^a’ol _ , - .....
Pa-ts jtakingįaus^s vfebs^ grųpėš TręefącĮžeiĮjį J’r ^jcėtvirtądienį 
dyžisibs: vadas buvo jėzuitas 
tanas ?Kežys.’ Jis pasodintas- gru
pės viduryje, jam padėtas Lite
ratūros ir. meno įrištas tomas, 
jis varto- ir stengiasi sugerti 
pačius naujausius tos kultūros 
spindėjimus. N. O. Remeikytė, 
pamačiusi redakcijoje daugybę 
įvairiausių žodynų, nosį įkišo.

atsigę^?Į^^^;y3?r^ž^^ai erdvėlaivis buvo parvež- 
bei, kad-ji^nėkąlb^U'adijQ,va- 
landt^- .į-meliQj>nėsiaiskins- apie 
daba rmę k^ršŠto padėtįį/’’’ 
iš sayd btflflŲ-hiėkur neis. •

j žodynus, kad nustatytų tikrą khi paveikė krašto gyventojų

tas į Hostoną ir patikrintos vi
sos jo dalys, tai rasta, kad vie- 

iš viso nas pečius buvo labiau išsine- 
’ šiojęs, negu buvo tikėtasi. Jis 

-ję,-.- .-... - skriejo visą diena ilgiau, negu
nmku^hę^ė.xKądaCkėtvirta- 1>radžioje buv0 ‘ apskaičiuota. 
dienįĄ ppežidęiitūi'ą aivyko<keli Apsisuko aplinkui Žemę 18 kar- 
jaunuoliai pasyeikkiti prežiden- daugiau, negu ■turėjo. Tas ne- 

4aį' išėjo jo žmona jlmelda, numatytas išs i nešiojimas galėtu 
tarė kelis žodžius atvykusiems suk<?lli nelaimę. Norint jos iš- 
jaunuoliams, išklausė jų. žodžių veng(^ nutarta, kad erdvėlaivis 
ir pasakė, kad josios vyras blo-1 
gai jaučiasi. '

Atrodo, kad prezidentą smar-

“Jonės” reikšmę. Vienas senis 
jos paklausė, o kai pamatė, kad 
ji nežinojo, tai jai ir nepasakė. 
Ji pati norėjo tai patirti senuose 
žodynuose. Sakadolskienė taip 
pat paklausė redaktorių aiški
nimą apie literatūrą, bet pati 
vartė senus žurnalo numerius, 
kad galėtų įnešti naujovių Į Pa
saulio lietuvį. Visi kiti klausė 
Kežu komentarų apie skirtumą 
tarp kongregacijos ir'Lietuvos 
valdymo ^pagrindinių principų. 
Grįžę į Ameriką. Petronio sve
čiai pradės spinduliuoti nauja 
kultūra.

protestai. Daugelis įtaria, kad 
jis buvo prisidėjęs prie senato
riaus Aquino nužudymo, šie 
kaltinimai jį labai kankina.

— Guatemalos laikraščio sa
vininkai sutiko paskelbti grobi
kų (paruoštą atsišaukimą, kad 
tiktai nenužudytų pagrobto lei
dėjo.

KALENDORĖLIS

Spalio 14: Kalikstas, Gendrė, 
Mindaugas, Skardis, Namulė.

Saulė teka 7:01, leidžiasi 6:14.

Oras vėjuotas, debesuotas.

pakiltų vėliau, nors visi astro
nautai yra jau pasiruošę skrieti.

Europos erdvėje paleis 
bilijoninį satelitą

I Praeitą kartą astronautai pa
leido Indijai reikalingą satelitą, 
kuriuo labai .patenkinti Indijos 
gyventojai ir vyriausybė. Jis 
kainavo 10 milijonų dolerių, bet 
Indijos vyriausybė gali bet ku
riuo momentu susižinoti su sa
vo žmonėmis bet kurioje Indi
jos vietoje.

šį kartą astronautai planuoja 
iškelti bilijono dolerių vertės 
satelitą, kuris turės pasiekti vi
sus Europos užkampius. Jam 
nekliudys vėjas, lietus, sniegas 
ar kalnai. Astronautai ir mate
matikai jau parinko tokią Eu
ropos erdvės vietą, iš kurios jo 
spinduliai galės viską pasiekti. 
Be to, turės naujus telefoninių 
pokalbių sujungimus taip su
tvarkytus. kad jokiu būdu ne
galėtų įvykti jokia klaida.

Šiam skriejimui “Columbia” 
turi būti labai tiksli, visos da
lys stiprios.

KARIŲ PROTESTAS PRIEŠ 
NORE^ PREMIJĄ —

OSLO, Norvegija.— Lenkijos 
generolai pasiuntė Nobelio pre
mijos :.komitetui protestą prieš 
Nobelio taikos premijos .pasky
rimą Lešek Valensai. Komitetas 
nesirengia atsakyti į lenkų ge
nerolų protestą, nes tas protes
tas atrodo labai kvailas.

Lenkų valdžia turėtų džiaug
tis, kad Norvegijos komitetas 
įdeda į nusmukusį Lenkijos ūkį 
200,000 dolerių. Valensa dole
rių nesuvalgys. Jis pirks gėry
bes. Doleriai lenkų ekonomijai 
dabar labai reikalingi.

Lenkų geirerolų laiškas nor
vegams atrodė toks kvailas, kad 
jie oficialiai nutarė į jį visai ne
atsakyti. Iš viso, lenkų genero
lams nereikėjo skelbti karo sa
vo žmonėms.

SEN. GLENN VEDA 
ATKAKLIĄ KOVĄ

WASHINGTON. D.C. — Bu
vęs viceprezidentas Walter F. 
Mondale ir senatorius J. Glenn 
veda labai atkaklia kova Demo
kratų partijos nominacijai gaut.

Iki šio meto Walter Mondale 
pajėgė surinkti daugumą dar
bininkų organizacijų balsų, bet 
sen. Glenn nenuleidžia rankų.

Dabar eina kova dėl garsini
mų. Glenn yra įsitikinęs, kad 
jis gaus iš kelių bendrovių jam 
reikalingus pinigus garsini
mams. Mondale nesitiki gauti 
daugiau pinigų garsinimams, 
bet jis tiki, kad unijų vadovybė 
pajėgs įtikinti savo narius bal
suoti už buvusį viceprezidentą.

B. Davis, ilgus melus po
puliariausia kino artistė, 
šiomis dienomis sunega

lavo širdimi.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $392.

— Italijos komunistai keičia 
savo pozicijas. Jų ekonominiai 
reikalavimai bus žymiai ma
žesni.

— šiaurės Atlanto Sąjungos 
valstybės tariasi apie vidutinio 
dydžio atominių raketų įrengi
mą. Manoma, kad ne visos vals
tybės sutiks priimti raketas. 
Ypač abejojama, ar Prancūzija 
sutiks jas priimti.

— Prez. Reagan as pasirašė 
įstatymą, kuris leidžia Ameri
kos marinams būti Libane.

SAN JOSE. — Kosta Rikoje • maskes, pajėgė evakuoti 30,000 
apsigyveno turtingas Nikara-į gyventojų iš šiaurinės Gorinto 
guos milijonierius Alfonso Ro-^ dalies. Gyventojai įvairiausio- 
belo Callejas. Jam atėjo į gal- j mis susisiekimo priemonėnrs 
vą, kad sandinistai nemoka buvo vežami užmiėstin į aukš- 
tvaxkyti Nikaraguos relkajų, ne-+ iesnes apylinkių vietas. Apskai- 
skelbia rinkimų, nesiekta demo-1 čaūojarpa- -kad 
kratinės tvarkos. ^. j jiįų skaičius sieks kelis gimtus.

Pas turtuolį Rcbelo Callejas'!Ii^^amuLvėjtS 
‘atvažiuoja amerikiečiai ir taria-( n.’ . . .... -
si su juo apie demokratinę san- P1 ieJnie$cius. 
tvarką Nikaraguoj. Tvirtinama, 
kad trečiadienį Robelo Callejas 
pasiuntė du greituosius laive
lius, kurie kulkosvaidžiais ap
šaudė Gorinto uostą. Ten buvo 
palies Robelo Callejas cisterna, 
pilna naftos. Jo cisterna plyšo ( 
pusiau ir sukėlė didelius gais
rus. Bet Rcbelo Callejas to ne
paiso. Jam svarbu, kad komu- skelbė, kad šio fronto lėktuvai, 
nistai būtų išvyti iš Nikaraguos. pakilę iš Nikaraguos 

mų, sukėlė gaisrus

iiešė tiesiai į namus, gatves ir 
Trečiadienio va 

kare Ugniagesiams pavyko ap
gesinti kelias cisternas ir suma
žinti juodų dūmų debesis, pasie 
kusius .Guatemalos .pakraščius, 
kur susidarė įspūdis, kad galėjo 
prasiveržti ugnikalnis.

Eden Pastoros vadovaujamas 
Demokratinis Nikaraguos Fron
tas vakare iš Nikaraguos pa-

bėgti .į užmiesčius, kad apsisau
gotų nuo dvokiančių jucdų 
dūmų.

Nikaraguos vyriausybė trečia
dienio naktį pasiuntė sekreto
riui George Shultz protesto te
legramą, kurioje pasakojama, 
kad gaisrus sukėlė Amerikos 
ČIA, kuri teikia pagalbą Nika
raguos maištininkams.

Nona Astorga, Nikaraguos už
sienio reikalų ininisterio pava
duotoja, trečiadienio naktį išsi
kvietė Amerikos ambasadorių 
Anthony Quainton į ministeriją, 
jam papasakojo, kas darosi Go
rinto uoste ir pasakė, kad šitas 
puolimas buvo organizuotas 
Centrinės Žvalgybos Agentūros. 
Puolimas prasidėjo keliom mi
nutėm prieš tai, kai Amerikos 
ir Nikaraguos atstovai susitiko 
Kosta Rikoj.

Nora Astorga dar pridėjo: 
“Ponas Kisingeris atskrenda į 
Nikaraguą tartis apie mūsų gy
venimo sąlygas, *o tuo patTatku 
ČIA organizuoja*'Gerintu uoste 
esančių degalų atsargų naikini
mą”. Ministerio pavaduotoja la
bai smarkiai puolė Amerikos 
ambasadorių dėl prez. Reagano 
politikes. Ji nieko nesakė, kad 
dabartinė vyriausybė siuntė ka
rius per Hondūrą į Salvadorą.

— Izraelio valdžia planuoja 
savo valiutos pagrindan paimti 
Amerikos dolerį. Manoma, kad 
Izraelis laimėtu. C-

Kosta Rikos vyriausybė rengia
si uždrausti Robelui Callejas, uos*e- 
veikti Kosta Rikoje.

KAS GAUS ATOMINES
RAKETAS

BONA, V. Vokietija. — Jeigu , 
Sovietų Sąjunga neišveš turimų 
atominių raketų iš R. Europos, 
tai gruodžio mėnesį Vakarų Eu
ropos valstybės gaus Amerikos, 
atomines raketas.

aeredro
Corintc

— Chicagos mokytojų unija 
reikalavo pakelti algas 10 nucš. 
Vėliau sutiko su 5/ž pakėlimu, 
bet švietimo taryba pasiūlė pa-

Trečiadienio vakare kai kurie kelti tiktai 11A%.
j Gorinto gyventojai pėsti pradė-
■ jo leistis nuo kalnų ir grįžti į
Į Gorinto. Jie paliko savo namus i mokytojų streiką. Jie turi su. 
be jokios priežiūros. Kitur buvo tarti su švietimo taryba.

— Chicagos meras nesikiša i

Apskaičiuojama, kad Italija 
gaus 18 pagal Žemės paviršių! 
einančiu vidutinio dvdžio ato-Į 
minių raketų. Dauguma šių 
ginklų bus Sicilijoje ir pietų 
Italijoje.

Vakarų Vokietija gaus 108 
Pershing-2 raketas ir 572 pagal 
žemės paviršių einančias ražemės paviršių einančias 
ketas.

Didžioji Britanija gaus 
vidutinio dydžio raketas ir 
Pershing 2.

1C>1
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— Pietų Korėjoje sakomos 
kalbas, nukreiptos prieš Šiau
rės Korėją, kurios agentai Bur- 
moje nužudė keturis Pietų Ko
rėjos ministerius.

— JAV patarė Pietų Korėjai 
nekelti gyventojų aistrų prieš 
Šiaurės Korėją, nes santykių pa-' 
blogėjimas niekam nieko gero 
neatneš. I

AND

H

ALBAN

HUNGARY
RUMANIA

YUGOSLAVIA

turkey)
I

GREECE^

Varšuvos pakto valstybių ministerial susirinko 
Bulgarijoje, kad galėtų nutarti, ką daryti 

su Amerikos atominėmis raketomis.



Povilo Dargio Diena Pittsburghė
Pittsburgh© miesto Burmis- nubos — visuomenės veikėjas, 

tras-Mayor Richaud S. Caliguhi. Chicago, Ill., Hon. Miehael J. 
paskelbė proklamaciją, skirda- O’Malley, President Judge Com
mas rugsėjo 17-tą ‘‘Povilo Dar- mon Pleas Court, ftUsbitrgh, 
gio Diena . Tos pačios dienos va- Pa., ponia Balušaitienė, žurna- 
Hare Lietuvių Piliečių salėje' lisiė, Cleveland, Ohio.
(Vyko brnketas, atžymėti Po-j Teisėjas, Teismo pirmininkas 
vilo Dargio 5o0-tles metų darbą,’ Hon. M. J. O’Malley ne tik įver. 
tvajftuu Lietuvių Radijo Prt> tino Povilą Dargį, kaip Liet. Ra- 
giamą Putsburgne. Minėjimą d);o programos vedėją, bet taip 
surengė lietuvių Kalbos Moky- pat pabrėcė jo pareigingumą, ei- 
Kla n SLA kuopos. Publikos pu • uant svarbias pareigas Apygar- 
urinko pilna salė.

Pi ogi amą atidarė ir piavedė 
John McClosky, per daugelį 
inėių buvęs superlntendant oi 
Public bcnools Springdale, Pa. 
uia proga noriu pabrėžti, jog Jo
nas McCloskey yra senas “Nau-' mestead Lietuvių Rymo Katali- 
jienų” laikraščio skaitytojas. į kų parapijos klebonas.

Invokaciją pasakė kunigas Po to sekė šokiai.
Jonas Dr.

(

• dos Teisme.
Pittsburgh*} vietiniai laikraš

čiai plačiai aprašė p. Dargio 
veiklą. Banketas baigtas Bene
diction — malda, kurią sukalbė
jo kunigas Franeis Plautis, Ho-

Invokaciją pasakė kunigas
Julianai 

vamovau- 
Ameiikos

Walter Kaiaveckas. 
Andiiuliouis-Comley 
jant, buvo sugiedotas 
himnas.

Po to sekė kalbos:
Pirmiausia kalbėjo Michael1 

Kornichak, manager-vedėjas Ra-j 
dijo stoties WP1T. Po jo, taip! 
pat, gražią kalbą pasakė Gene-į 
vieVe Męiliūniene, kuri yra SLA’ 
Centro sekretorė, New Yorke.

Povilas Dargis, Iškviestas tar
ti žodį', prisiminė 50 metų lai-1 
kotaipyje atliktą darbą, tvar-’ 
kant — vedant Liet. Radijo pro- *

• Arklys turi 40 dantų, o ku
melė tik 36.

jį

Bankete btivo labai daug svei-‘ 
kibimų ir telegramų, štai jie, 
kiek aš galiu jubs prisiminti: 
JAV sėti. Hoh. John Heinz, JAV 
kongreso narys Hon. Doug Wai- 
gren, seselė Marian Blodis, OSF, 
kuri yra švento Pranciškaus se
selių Geilerhiine Vedėja, Ann 
ceias Simutis, LĮfetuvos G-enera- 
linis Konsulas, New Yorke, M. 
Kraučiūnientė, Lietuvos Gene
ralinė Vicekonsule, Chjcagojei 
dr. Kazys Bobelis, VLIKo pir
mininkas, St. Petersburg, Flori
da, dr. Kazys Šidlauskas, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi-- 
įlinkas, Chicago, Ill., E. Mikužis, 
Christine Austin, J. Miller ir dr. 
Vyt. Dargis, SLA vardu, Chica. 
go, Alfonsas Mikulskis — Čiur
lionio ansamblis — Cleveland, 
Ohio, Alexander Chaptrkašci 
SSLA ir Sandaros vicepirminin
kas, Boston, Mass., dr. Danie
lius Degesys, “Vilties” Dr-jos 
pirmininkas, Cleveland, Ohio, 
Vytautas Gedgaudas, “Dirvos” 
redaktorius, Cleveland, Ohio, 
Martynas Gudelis — Naujienų 
redaktorius, Chicago, Ill., Graž
vydas Lazauskas — “Sandaros” 
redaktorius, Chicasc, III., J. St u- 
kas ir Romas Kezys, Liet. Radi
jo programos. New Yorke, Bro
nė Spudienė, Dariaus-Girėno 
Dr-ja, New Rork, J. Bomberas ir 
Ona Indrelė. SLA kp. Toronto, 
Kanada, Jonas Valaitis, “Tė
vynės” ir “Vienybės” redakto
rius, New Yorke, Jurgis Janu- 
šaitis. Lietuvių Žurnalistų pir
mininkas. Chicago, Ill., T. Blins-

Prie mikrofono banketo tvarką veda ilgametis Naujienų skaitytojas, mokytojas John 
McCluskey, už radijo valandą pagerbtas Povilas P. Dargis ir kutn. Walter Karavee- 

kas,,Pittsburgh© šv. Kryžiaus parap ijos klebonas, 1983 m. rugsėjo 17 d.

APIE DARBĄ IR DERLIŲ
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Kaip po dienos naktis ateina, 
Po vasaros mūnis ruduo, 
Taip prigimtis it laikas mafrloš 
Žmogus gi turi bėgt su jttoi 
Tiksliausias laikas juk yra 
Pasisekimų dovana. - , - ■* - -į . 5?^** te - *- ' ■*» •»

Tai griebk šakes į kietą ranką 
Ir raginki skubėt šeimyną, 
Tegu laiku ji taisius fenka, 
Kuriuos gamta jai užaugina.

Štai, įsišokusi į uorę
Mes matom skubant šeimininką, 
O iš paskos, lyg susitarę, 
Skubėdami kiti jį lenkia.

į Įtakingas komunistas įspėjo vakariečius
(Tęsinys)

Sistema nesikeičia

Ilgainiui partijos galia išaugo’ 
ir tarptautinės politikos sąlygos 

, pasaulyje pakito. Tai tam tikrų 
laipsniu pakeitė valdymo meto- 

i dus ir stilių, bet sovietu komu
nistinės sistemos pobūdis ir so
vietinių oligarchų siekimai pa
siliko tie patys. Sovietinė vals
tybė ir ‘‘ievyne” dabar užima 
centrinę vietą, kuri anksčiau prr 
klausė komunistiniam intema- 
eionalizmui.

Drauge su kitomis savo eks
pansijos’ priemonėmis sovietinė 
Oiilrokrauja įsuguė galingąjį 
gą. Ši jėga kaikuriais po^mrLis 
yra stipriausia pasaulyje?" Bran
duoliniams gimdami, priklauso 
ne tik lemiamas ir svarbiausias 
vaidmuo sovietiniame arsenale,, 
bet dar svarbiau tai, kaid! tiktai 
šiuos ginklus turėdama Sov. Są
junga, antraeilė ūkio galybė, 
tampa karinė didžiąja valstybe.

Todėl Sov. Sąjunga neatsisa
kys ir’ negali atsisakyti savo 
bianduolinių ginklų ar bent»la- 
biaū'sumažinti savo branduoli
nį arsenalą. Ir ji bus net ma
žiau pasirengusi padaryti, nes 
juos pasinaudodama siekia tam 
tikrų politinių tikslų, kurių ga
lima pasiekti be karo. Nepaisyk 
dama Helsinkio susitarimų ir 
atolydžio, ji nukreipė savo SS-20 
raketas prieš V. Europą, kursto 
nevieningumą bei nesutarimą 
Europoje ir Atlaltto Sąjungos Vi‘- 
dūje. Grasindama Japonijai, ji 
išnaudoja Hirosimos bei Nagasa
kio prisiminimą ir japohų beiA 
mę. Užliūliavę viešąją Vakarų: 
nuomonę Helsinkio susitarimais, 
sovietiniai oligarčchaį džiūgavo; 
bet laukdami, kada galės juos 
sulaužyti.

Viską lemia jėga

Dei-ybj ir susitarimų su Sov. 
Sąjungą, aišku, reikia. Tačiau 
karčiai nusivils visi tie, kurie 
nesupranta, kad sovietiniai va
dovai iškilmingus parašus ir ra- 

'tifikųptus susitarimus tik tada 
gerbia, kai žino, kad jų prieši
ninkai turi pakankamą karinę 
galią. Pagrindinė sovietų poli
tinės - “filosofijos” aksioma yra 
jėga ir karinė galia. Sov. Są
junga derybose su demokrati
niais Vakarų kraštais turi dideli 
pranašumą dėlto, kad ji neturi 
jokių Įsipareigojimų ar skrupu^ 
lių. ųiįnakiaubo nito viešosios 

ir neturi 
baimės palaimėti rinkimus. Aš 

vis dar gyvai prisimenii, kaip 
sovietiniai vaaovai - dar prieš 
Jugoslavijos ir Soų^? Sąjungos 
konfliktą 1948 m. dainai atšauk
davo, ar sulaužvdavo^ mūsų savi- 

- tarpiu susitarimus; pet nesiteik
dami iš anksto apie tai mums pra 

. nešti. Jie nesąžiningai išnaudo
davo mūsų, naivų pasitikėjimą 
“pirrnąja'.Jr socialistine šalimi”.

Vežimas kllga po. vežimo 
Ir liusiūbuoja į klojimą; 
Laukai tuštėja link namų, 
Rugienos gailisi rugių...

pažinimo ir medžiaginės gero- partinės biurokiatijdą jėgų,.prie 
vės.

Nėra abejonių, kad Sov. Są
junga kenčia rimtus sunkumus. 
Jos ūkis neveiksmingas. Ją su
barančios tatitos nepatenkintos 
ir nori atsiskirti. Tai tik dvi 
.skausmingiausios sovietinių val
dovu problemos. Tačiau siste
moje nėra jėgų} netgi užuomaz
goje, kurios sJektų išspręsti pro
blemas pakeitimais ir reformo
mis. bevietidiams valdovams 
reikia ekspaiisljos ir despotiz
mo, nes tai vienintelis jų išsilai
kymo būtas.

Lėtas žlugimas

Sovietinė sistema yra ir 
gedusi. ir žlunganti. Tačiau 
nykimas ir žlugimas gali labai 
ilgai trukti. Tada sovietiniai 
vadovai gali pasidaryti pavojin
gais, nes valdančioji klasė neiš
vengiamai griebsis sprersdfimų, 
kurie jai būtu mažiau kenksmin
gi ir pavojingi. O tai reiškia ka
linę ekspansiją. Kartais toji ka
rinė ekspansija yra tiesioginė, 
kaip Afganistano invazijos atve-

stt-
su-

kurių reikia priskirt? ginkluotą
sias pajėgas, kuriomis/vadovybė 
remia savo galią, žinoma, sovie
tinė vadovybė dįi^ugtųši, jei 
khos valstybės nusiginkluotų, 
bėt ji pati neturi nė. mažiausio' 
noro nusiginkluoti ar statyti pa
vojui! savo galybę.

Vakarų šalių pasirinkimas la
bai menkas. Jus turi pasilikti 
stiprios. Aš galiu tik pakartoti 
tai, ką rašiau We metu, kai dau
gelis vakariečių dėjo daug vil
čių į Chruščiovą ir jltu žavėjosi:- 
kas nenori būti verčiamas pri-. 
imti svetimųjų užartą gyve
nimo būdą, taš tūri būti pakan- - 
kamai tvirtas, kad apgintų sa-; 
vąjį. T. Žib.,

* * * Vė

Kai tik statai tie suvežti — 
Prasideda darbai kiti.
Tuojau skubėk iškulti juos. 
Kad negulėt ilgai prėsluos.

Vėl bėk, prašyk, maldauk, kalbėk, 
Vėl žingsnių, žodžių tegailėk 
Į talką kviėski kūlėjus, 
Tau svetimus ir artimus, _f 
Kad. šusirinktų ten visi, J 
Kas šitam datbui tinkami.

Į

<

•%

i i

tarptautinį Jugoslavijos izolia- ju, o kariais ją vykdo nuo Mas
kvos ptiklausaaios valstybės, 
kaio kad buvo su Kubos isikiši- I .. *
mu Angoloje ar Vietnamo agre
sija Azijos pietryčiuose.

Sovietinė oligarchija seniai 
suprato rimtus savo sistemos 
trūkumus. Net milžiniški Sov. 
Sąjungos gamtos-- turtai ir iš
tekliai negali čia.padėti. Supra- 
rtionėjusios Europos pavergimas 
veiksmingai pasitamaiitų ir ar
timiausiam tikslui, būtent, nu-, 
galėti laikinius sunkumus, ir to
limajam tikslui užvaldyti pa
sauli. .4; ‘

Nejnli nusiginkluoti ....

Net jeigu sovietinė vadovybe 
pasiryžtų nusiginkluoti, ji to ne
galėtų padaryti, nes jai iškiltų 
tiesioginis pavojus kaip tik iš tų

vimą i-r tąį, ką šis kraštas išken
tėjo per karą.

Didžiausia kliūtis

Didžiausia nusiginklavimo kliu 
tis, tegu ir ne vienentėfė', yra 
Sov. Sąjunga arba tiksliau — 
jos politinė sistema. Toji siste
ma beveik visišškai užsklęsta. 
Užsisklendusi, ne tik nuo išori
nio pasaulio, bet. ir nuo laisvų 
intelektualinių svarstymų, nuo 
visuomeninių ir politinių pasi
keitimų. Užsisklendusi nuo vis- 
ko, kas galėtu; atsidurti ar būti 
už varžančiosios komunistų par- 
tijos ir jos kontrolės. Sov. Są
jungoje visa politinė galia ir 
politinė valdžia priklauso par
tijai. Tai beveik vienintelis bū
das pasiekti visuomeninio pri-

By virtue of the authority vested in me as Mayor of the City of Pittsburgh. I 

do hereby proclaim Saturday, September^ 17, 1983 as PAUL P. DARGIS 

DAY in the City of Pittsburgh in hofior of this distinguished radio 

personality’s 50th Anniversary of bfoadcastirig the first and original 

Lithuanian Radio program in Pittsburgh and throughout the Pittsburgh area; 
to join with his m»ny friends and associated in expressing the thanks of the 

entire community to Paul and his devoted wife. Gertrude, for their 

dedication a*nd ethrfk pride in providing Lithuanian music and commentaries 

thferugh Radio Station WPIT with the sincere with that they will be Messed 

with many .mote years of Service to our community - most particularly to 

their marry Lithuanian-American listeners.

kvos priklausaaios valstybės,

1983 m. Š. A. Pabaltiečių 
plaukymo pirmenybės

1983 m. š. Amerikos .Paballie
čiu plaukymo pirmenybės įvyks 
1983 ra-. lapkričio 13 d.,-sekma
dienį, Garkfen City High School 
baseine, 6500 MicLble-Belt Rd., 
Garden City, Mich., (Detroito
vakarinis priemiestis). Vątžybas ...
vykdo LSK Kovas. ?

Varžybų pradžia — 11:00 vai. 
ryto. Registracija — nuo. 10:00 
vai. r. . . ’ '' ■' j

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų ar moterų (15

. . v |

m. ir vyresni), Jaunių A-(15—j 
1 m.), Jaunių ir mergaičių B (13 | 
16 m.), Jaunių ir mergaičių B (13 
C (11—12 m.) ir Jaunių bei mer
gaičių D (10 m. ir jaunesnių).

Programa apima visus stilius. 
Šuolių i vandenį nebus. Am
žiaus klasifikacija nustatoma' 
pagal dalyvio amžių -varžybų 
dieną.
Dalyvavimas atviras višiems lie 

tuvių, latvių ir estų plaukikams.
Dalyvių registracija iki š. m. 

lapkričio 5 d., pas ŠALFASS-gos 
Plaukymo Komiteto vadovą An~ 

, taną Grigarą, šiuo adresu:
Mr. Antanas Grigaras, 31403 

Anita Dr., Warren, MI 4809^. 
Tel. (313) 268-0585.

Smulkios informacijos praneš
ti visiems klubams. Klubams ne
priklausą plaukiktai dėl infor
macijų gali kreiptis į bet kurį 
sporto klubą ar tiesiai į A. Gri-

Visi lietuvių sporto vienetai ir 
‘ pavieniai plaukikai skatinami 
: šiose varžybose skaitlingai daly

vauti.
ŠALFAiS-gos Centro 

Valdyba
I

MAY
September 15,4983

IfJ WITNESS whereof I have hereunto ret rtty ba»d cinsed the Seal of 

the City of Pittsburgh to be affixed.
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Nė laikas bus tada bėgioti, * 
Kai mašina pradės mauroti 
Uhū-uhū! —. Ūhū-ūhū — 
Man reikia daugel kūlėju.

Su šakėm, šiūpeliais, grėbliais 
Ir kluono Įrankiais kitais 
Prie darbo stoja kūlėjai 
Ii- griebia, plėšia, kelia, meta, 
Pagauna — purto ir pakrato.

Taip pėdas,, iš krūvos pakilęs, 
Per rankas bėga lyg sušilęs, 
tlžšc^a greitai ant kūlėjo, 
Kur prie pįįąos angos leidėjas 
Pagauna j| ir meta ten, 
Kaip vėįūias sfelą, ptagarSn./..

šaunieji dantys kubilų, 
Bekaukdami ir Zvimbdami, 
Pagauna juos, ir iš šiaudų 
Grūdus išdaužo, mušdami 
Į užtvaras, kad rodos^ ji 
Bematant subyrės pati. 
Ar sudraskys' tuojau tįsūs, 
Kas tik i žiotis ten paklius.

iri*

■i

-r

Z
Oi, kaukia masina pikta, 
Pro šonus dulkes pūsdama, 
O pro visas abos ausis V ' 
Iškultas krenta derlius vis, *. 
Taip baigia jis gražias dienas, 
Subiręs Į didžias krūvas. /

(Bus daugiau)

==t
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Nuo 1914 metų

la.vd rtmoFUL sav
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Kan. J. Tumo-Vaižganto prisiminfmas ( 
Gu taičiui gana ilgai plojo, kas 
nusako, kad kalbėjusio mintys 
ir kartais pavartotas vAenas ki-’ 
.tas linksmas posakis at: u lankiu- Į 
s:em$ minėjime padarė gerą 
Įspūdi. Yra įprasta, kai vaidin
tojai ar dainininkai sužavi pu
bliką tai plojimais juos irprašo ( 
pakartoti, bet paskaitininkas, 
pers jam ilgai ir stipriai plo
jama, paskaitos nekartoja.

Aprimus minėjimo dalyvių 
entuziazmui, programos vadovė I 
Jolita Jonušienė pakvietė akto
rę Zitą Kevalaitytę perskaity ti 
■š Vaižganto ratų keletą ištraft'--. 
kų. Jos dikcija ir vaidybinia.i 
gabumai labai vaizdžiai išryški
no ne vieną kanauninko mintį,, 
kurią jis buvo «avo raštuose įam. į 
žinęs. ■ , |

Ištraukų skaitymui pasibaigus, j 
programoje pasirodė “Dainuo-i 
jančios Žemaitės” — p. p. Bronė 
Stravinskienė, Dana Varaneckię- 
nė ir Un-deriėnė. Pianinu akom-

Kan. Tumas-Vaižgantas 1023 metais Šančiuose pastatyta aukšt. mokykla

lemputę ant virvės,! net aki?

Korį)] jNeo-Lithuania Chica- 
gos padalinys L, T. S-gos Chi-1 
cagos skyrius š-s-rn.- spalio mėn. 
9 d. Liet. Tautiniuose namuose 
suruošė Vaižganto paminėjimą. 
Kan. J. Tumas-Vaižgėntas buvo 
Korp! Neo-Lithuania garbės na
rys,.ir iškili asmenybė. Šios že
mės yargųs paliko prieš 50 me
tų dar laisvoje Lietuvoje.

Paminėjimą pravedė Korp! 
Nep-Lithuania filisterė Jolita 
Johiišięnė, po kurios pradinio 
žodžio trys žemaitės sugiedojo 
“Apsaugok,; Aukščiausias”. (Sas
nausko). Vėliau biivo pakvies
tas- pagrindinis ‘minėjimo kalbė
tojas poetas ir., rašytojas Anta-1 
nas Gustaitis, kuris savo gmą 
kruopščią ir labai įdomią paskai
tą pradėjo-tokiu pavadinimu:
Kan. Vaižgantas is 50±ties metu

\ i \ ątstumos
Paskaita buvo tikrai įdomi ir 

reik pasakyti, labai ‘daug kuo 
skyrėsi nuo tokiais atsitikimais 
girdėtų kalbų. Prelegentas pil
nai ir galia ryškiai nusakė ka
nauninko charakterįj jo gyve-i 
nimb žymesnes detales bei jo 
rašymo būdą; paminėjo daug žy
mių rašytojų atsiliepimų apie šį 
skirtingą, . karjieros nesiekiantį 
kunigą,, kuris, dėl jo. nepaliabja-'

ponavo Alvyde Eitutytė. Buvo kuzį visi vadino .vila.

Buvo sutarta praleisti savait-. ar kas kita atsitiko? 
alį tautiečio Totoraičio ūkyje,

sudainuota net dešimt dainelių: 
tercetas — Mūsų žemė — Lie
tuva (St. Gailevičiaus); duetas 
— Obelėlė ir upelis (Vaitkevi-i 
čiaus); Lygioj lankelėj (liaudies 
daina); tercetas — įausiu į dai
ną (Venckaus) ir Tėviškėlė (Br. 
Budriūno): duetas — Gimtinės 
dangus (T. Makąčino); tercetas

Iklūsų ekskursijos vadas Jonas 
Bals', surikiavo dešimtį mašinų į 
eilę j o pats įsėdęs i savo naują 
Buiaką, paspaudė dviem eilėm 
Įtaisytus mašinos ragus, duoda
mas žienklą pradėti važiuoti.

Įvair iaspalvės, žibančios maši
nos, tarsi laidotuvių procesija, 
traukė, provincijos plentais. Pū-

— Aš {sapnavau (A. Gustaičio tė pavasario vėjas švelniai kute- 
žodžiai); Pempe] (Žemaičių liau-t riantis pro atdarytus mašinų lan.

tiko laukti. ‘‘Negi stovėsime čia 
per naktį”, pasakė jis ir sėdo į 
mašiną.

Netrukus Jonas visą eilę ma. 
šinų užvedė purvinu keliu. Atsi
bodo mums sekti jį, besitaškantį 
balose, bet pagaliau sustojome 
vieno ūkininko patvoryje. Jo
nas, išlipęs iš sayo mašinos, pra. 
nešė, mums, kad, girdi, paklydęs.

— Ot tai tau! Koks iš tavęs 
vadas, kad kelio nežinai? — ba- 
lėsi Veronika.

— Ot, rodos, gerai pasukau. 
Ten buvo stulpas, kur reikia 
suktis..., bet susimaišė man gal-

dies daina); tercetas — Nuolan
kiai prašom (Rossini) ir Už jūrų, 
už kalnų (Gaidelio).

Dainininkės publikos buvo šil
tai įvertintos, ries salėje net ne 
vienas šaukė “b.ys’\

- ' J •* - v .

Meninė programa buvo uzbaig-

gus. Puo šalį lėkė pražytdūsių 
jazminų krūmai. Kryžkelėse 
marguliavę lysvės įvairiaspalvių 
gėlių, žadėdamos pravažiuojan
čias mašinas su žmonėmis pavyz
dinga plen tų valdybos priežiūra.

Vadas valiavo pirmuoju, o mes
ta giesme Lietuva brangi, kurią rakėme jį stengdamies neatsilik. 
kartu su daininkėms sugiedojo 
visa ’salė. :-

.Šio dainininkių būrelio vado
vas ir jų išpildytų dainų kore- 
guotojas yra muzikas K. Skais- 
girys.

Vaižganto minėjimas buvo už
baigtas to minėjimo pravedėjęs 

___ _ Jolitos- Jonušienės padėkos že
mos .kovos už lietuvybę buvol džiais visiems programos atlikė- 
mėtomaš iš parapijos- į/parapiją,] -janiš ir Į tą minėjriną atsilankiu-

: Gustaitis, .kiek aš; jį. pažįstu, siems. •/
visaidia. toks pats ir toks pats: są- Publikos buvo virš dviejų šim- 
mojingas, pilnas-hiumoro ir pa-. tų, arba, kaip sakoma, kupina

salė. Visas minėjimas praėjo la- 
.... . ..a . . .y.

riėjitirto pasisekimą, tektų pagirti

; Gustaitis, .kiek aš jį. pažįstu, 
visaida. toks pats ir toks pats: su

trauldąs pubUką^įDeja^kalbėdaT t
arias ąpię jatL seniąi!-mirusį žymų bai jaukioj nuotaikoj.
lietuvį, jis š£vo liežuvėliui -’daA
ve" valia.tik-, norėdavo Lv Tą?S-gos. Chicagos skyriaus
vs^l^^rų'^i^š^rt3?^anaųriiriko1 valdybos pirmininką ri dri ' L. 
g^^h^hdatir'jo’kalbos bei raštų 'Kriaūčeliūną ir sekretorę Veru- 
stiikį nes. Vaižgantas, nuo hiu- tę . Jankevičienę, kurie parodė 
rnofo- irgi nebėgdavo, , daug pastangų ir pasiaukojimo. 

rPžbaĮgUs • .-paskaitą; publika Kavutės laike .norėjau prieiti
j: ’ ii ■ y M i ■ — i na ■ « m ■ i r
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daug, pastangų ir pasiaukojimo

LITERATŪRA, lietuvių flteratūros, meno Ir mo&l 
IS54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą. Vinte 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio! 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir I 
Meilaus straipsniai bei studijos, ffiustruotos' nuotraukomis t 
M-K. Ciuriionio. M. Maiklo, V.K&šubos, A. Rakštelės Ir JL Vt» 
kūrybos poveiksJaišZ365 push knyga kainuoja tik 83.

fialą Jokių- pirmūnės Juosės Vaičiūnienės s trim! n imsi apie dafni 
iventes bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojat 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dudmenhnk 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&Jj 
tu Tuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausu 
gyvenimo bruožų aprašymu,-^et tiksli to laikotarpio buities Hto- 
ratūrinė rimfija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių knyga

Romiai paradyta liudija. apie Rytprūrins, remlaptia Pakatoh ii

BetuvfuL Eefdttnyi ffirwtraotu nuotrsiirocnfe, pabaigoje dsodami

ma trials bolševikų okupacfjoe metah. Knygl turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tfk H

Ui tr klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje'; tik b 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir po» 
rijų. Dabar būtų j| gątima pavadinti kovotoju ui imogaus tehee 
Knyga ya dHdeMo formato, 365 pudaph, kainuoja R.

ycrtaM. KM. H*. tnyfoje yn *0 Rmoftagq noraHą. Kaina p

JEByfBI li wiaiiin* NaetfleMB*, I7W Ba. MatoW IL, TTJifga

ti, nes tik jis vienas žinojo ke
lią: pas Totoraitį. Juo greičiau 
mes jį vijome, juo greičiau jis 
važiavo, manydamas, kad jam 
ant kulnų:lipame.' Po valandos 
važiavimo, a psižiūrėjome, kad 
tik šešios mašinos sekė vadą. Jo
nas sustojo. Sustojome ir mes.

— Jų nėra? — paklausė Jonas.
— Nėra, atsiliko, — atsakė 

paskutinysis vairuotojas.
— Gal kain padanga! sprogo,

prie A; Gustaičio ir kaip nors 
išprašyti jo kalbos turinį, nes 
ta jo paskaita tikrai yra verta 
viešos spaudos puslapių, bet kai 
pamačiau, kad vienam tokios pat 
‘minties vedinam su juo bekal
bant, jis tik kraipė neigiamai 
savo tankiai juodais^plaukais pa-

. dengtą galvą, tai taip ir neiš- važiuos? — ;
drįsau. Juozas žemaitis Mūsų vadas Jonas Bala nesu

* , ’ * ' ri f •* "2 ' - ? * ■ = *2 t . * ' J

— Palaukime, atsiras, — ra
miai pasakė Jonas.

— Kol jie ątvyks, užkąskime, 
pasilsėsime, — pasakė Veroni
ka Laurutienė.

Lygioje pievelėje moterys pa
sitiesė baltas staltiesaites, sudė
jo sumuštinius. Kitos pastatė 
stipriosios apetitui paraginti, o 
vyrai iš mašinų atsinešė savo iš
teklius. Jonas su Laurutėnu 
tuoj “dulkes” nuplovė, o mums 
palinkėję sveikatos, įteikė į ran
kas vyno butelį, prašydami pa- va, — teisinosi Jonas, 
siųsti aplink “stalą”. Pradėjus — Pasigėrei, tai ir susimaišė, 
vaišintis, atlėkė ir Pilypo maši:‘ — iškišusi galvą pro langą rėkė 
na. Sustojęs Pilypas keikias ir 
šaukia:

— Velnias jus neša taip greit! 
Dviem padangos sprogo, vienam 
motoras užvirė, kitus policija 
areštavo už greitą važiavimą... 
Bandžiau jiems padėti, bet ir 
pats ko nepakliuvau į policijos 
nagus. Džiaugiuos ištrūkęs...

Po pusvalandžio atsekė kitos; 
trys mašinos. Vairuotojai išlU 
po degutu išsitepę, sušilę, nepa
tenkinti. Buvo jhu pavakarys ir 
artinosi audra. Kai kurie buvo; 
jau gerokai išsikaušę. Reikėjo 
skubiai susirinktĖ^laiktus," kol 
dar ‘ lietus už apikaklės nepila. I 
Kol audra su žaibais praėjo, tai 
ir sutemo. Jonas iš nekantrumo 
dar ekstra po burnelę su Lauru- ! 
tėnu už lūpos išmetė. Lietus 
nors ir smulkus, bet nepaliovė 
lijęs.

— Na, ko čia laukiate, važiųo-' 
kite, — pasakė Veronika.

— Palaukite, gal dar ir jie at- 
patarė Laurutėnas.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
I ■ ? ■ . <

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 * TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. ;

Maistas iš Europos sandėlių. «
. MARIJA NOREIKIENĖ

. • SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

, , JAY DRUGS VAISTINĖ , 
2759 W. 71st St, CHicago, HL 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nno 9 vai. ryto fid 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

kita moteris.
Iš namo išėjo lempą nešinas 

ūkininkas švedas. ' Klausia ko 
mes norime. Jonas paklausė 
kelio pas Totoraitį. Šis atsakė, 
kad Totoraičio vilą mes prava
žiavome. Ji esanti antroje pusė-' 
j e ežero. Iki vilos iš; čia bus 25 
kilometrai.

Jonas pasikasęs pakaušį, pra
šo ūkininką, ar galima būtų pas 
jį pernakvoti, kadangi iki vilos 
kelias gali būti lietaus, išplaų 
tas. Be to, kreivas ir kalnuotas,' 
slidus. . Ūkininkas sakė, kad nak- 

•. tį būtų, pavojinga važiuot, kelio 
gerai nepažįstant..

Ūkininkas lempą aukštai pa- 
. kėlęs pasižiūrėjo į ilgą, galo ne- 
I simatančią mašinų eilę ir pa- 

~' klausė: . ’

pi ikabino 
kad būtų šviesiau. Naktie bū
va tamsi, lietus krapino ir nesi
matė, (kada sustos. Gerasis šverias 
priglaudė mus savo pastogėje, o 
kitą rytą žadėjo parodyti kelią 
į Totoraičio vilą.

Suleidęs mus i daržinę, paro
dė kopėč-ias ir kaip užlipti ant 
šieno, kurio buvo daug likusio 
po žiemos. Antroje šalinės pu
sėje buvo kiek mažiau šieno, tai 
moterims su vaikais, kur net 
nė kopėčiomis lipti nereikėjo.

Kai ūkininkas išėjo, tai vyrai 
iš savo mašinų atsinešė atsivež
to ‘‘ugninio vandens” ir kitus 
daiktus. Sulipome ant šieno vi
si patenkinti, tarsi Lietuvoje, 
čia ir prasidėjo linksmi ^pašn6- 
kėslai, anekdotai ir dainos. Gra
žu ir smagu, nors ir tamsu, tik
tai lietus ant stogo karts nuo kai
to pliupsi. Armonika, kaip pa
prastai, tokiais atvejais būna ne
pavaduojamas daiktas. Vyrų 
skyriuje, armonikai žviegiant, 
jkąm.bėjo daina “Zuzana”, o mo
terų — “Ant kalno karklai siū
bavo”. Kitame daržinės galę 
veršis, tarsi mums pritardamas, 
subliovė. Tiktai vaikai sumigo 
šalia moterų ant sutrinto šie
no. Švedas kiek vėliau atėjęs 
su lempa, pro vartus kyštelėjo 
galvą, o pirkioje visą laiką ma
tėsi žiburys. Jis gal-.norėjo pa
žiūrėti, ar daržinės stogas dar 
nenulėkė nuo triukšmo.

— Ei, tu nesivoliok, visą litrą 
šnapso ant šieno išversi, — kaž
kieno balsas pasigirdo tamsoje.

— Kam pastatei neužkimštą. 
Kur kamštis? - ■ ••

— Ar jau tuščias? . v 
- — Suprantama, tuščias. Kam 
dar kamščio reikia?

Dvokia visa daržinė degtine,

. graužia. Žybtelėjo deg
tukas.

— Vyrąi kamščio ieško, — at- 
siliepė Veronika Laurutienė. y n,

— Žiūrėkite, peuždekite dar- , , 
žinės, — kita pastebėjo. -«

Apačioje arklys suprunkštė ir..,, 
kanopomis stukseno į grinęps. ,,,

— Jonąs kųihelę ųujojo, — ki- , 
ta pastebėjo. ' '

—- Ant "kalno karklai siūbavo, 
ąnt arkbo šnapsas čiurleno... — 
dainayp moterys choru. f,

— Su savo degtinę arkliui 
plaukus nuvarysite. Dar arklys • • 
pasigers, Turbūt jam ant galvos1 
varva, kad jis spardosi, — kitos’1'’ 
pataisė. ' ■ į-*'

Mųtęrys, nepasiduodamos vy-; 11 
rams, dainavo: ’

“Jau pavasaris atėjo...” Gale 
daržinės būdelėje šuo sustau- fJ 
gė. Višiipinke pasigirdo vištų 
kvaksėjimas: y , ■

— Koks, koks pa-vąsaris! '
— Koks, koks pa-vasaris! 
švedas vėl atbėgo į daržjųę;

ant galvos užsimetęs lietpaltį! M 
(Nukelta į 5-psl.) ‘ “

SERVE WITH PRIDE IN ■ 
THE NATIONAL GUARD1 -

I

— Ar daug, jūsų čia yra?.
— Astuonios mašinos, —atsa

kė Jonas. ' ' -.j?';/
— Hm... pirkioje jums visoms 

aš neturiu vietos, bet daržinėje 
ant šieno galite sau pernakvoti. 
Tiktai būkite atsargūs, nerūky
kite! ■ , ,,

Švedas atkėlė plačius vartus, 
suleido vidun mašinas arčiau 
prie daržinės. Kiemo viduryje

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE | 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams, ištikimai. tafnaujah|i jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir .kitiems, kurie tuos

- . darbus dirba.' v ? i; *į,V -f> ■ -

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.'* J?.?'.'•••■

SLA' — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik'-savįšaĮpoa pagrindu. - 
Kiekvienas- lietuvis ir. lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki Į10,00Drf

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda .— Endowment 
Insurance, kuri ypač,naudinga jaunimui,' siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų'gyvenimo pradžiai. ~ ■

— vaikus apdraudžia pigia- terminuota apdrauda: už 
$1,000. apdraūdos stirną teinoka tik $3.00 metams.

- . į C :?rv-į’-'-v-*. į-. * .z
SLA —kuopų yra. visose lietuvitį kolonijose,

Kreipkitės i. savplėįįdinkėk kuopu. veikėjai,;. - 
jie-Jums mielai paaetbSš j-SLA įžrtšyu.'- ' .

. ..Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą: .
_ ' "•'I'; v—. ..

LITHUANIAN ALLIANCE QF AMERICA
307 W. 30th St, -New Ybrk, 1.0001 / .

' . ' : Tel. (212). 563-2210 / ; >

. SLA-

™j 50 metų studijavęs, kaip
i

parašė 700 puslapiu Knygą, Kurion radėjo .viską, kaj Bei kada Ir

lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tfksliūi vertimui 
tr patarė mums toliau studijuoti.iililii
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įsitikinimą, kad pavergtoje Lietuvoje gyvenančių liudi
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lima, nes juos prievartauja okupanto primesti statytiniai; 
kad atsiųsti liudijimai labai lengvai Sovietų valdžios at
stovų yra suklastoti, ir kad KGB agentai kišasi į šitaip 
sudarytų bylų eigą ir bando savo tardymo ir teismo me
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Teisėjas Debevoise paspaudė Juozui Kungiui dešinę 
ir palinkėjo jam niekad daugiau šia byla nesirūpinti, nes 
tokių bylų Amerikos teismuose negali kelti, nes jos yra 
prieš veikiančius šio krašto įstatymus, šios bylos eigą 
gana plačiai aprašė Newarko, N.J., dienraštis The Star- 
Ledger rugsėjo 29 dienos laidoje. Esame dėkingi lietu
vaitei, besirūpinančiai šiais reikalais, už tai, kad mums 
atsiuntė šio dienraščio numerį su teisėjo pareiškimais.

Laimė, kad Amerikos L. Krikščionys demokratai 
paskyrė protingą žmogų savo biuleteniui redaguoti. Atsa
kingi pareigūnai OSI reikalus laikė didelėje paslaptyje. 
Kai reikėjo pinigų, tai tada spaudoje pasirodydavo raši
niai apie keliems lietuviams “sudarytas bylas”, apie ištrė
mimo grėsmę ir apie būtiną reikalą pinigų, pinigų ir 
pinigų!

Paskutiniame LKDS biuletenyje aprašytas paskuti
nis VLIKo tarybos posėdis. Tuometinis pirmininkas pasi
kvietė į posėdį adv. Povilą Žumbakį, gerai paistantį OSI 
teisininkų veiklą. Jis pasakojo VLIKo tarybos nariams RartiurUota Traky pHU

Federalinis teisėjas išmetė 
visas OSI bylas

Praeitą savaitę New Jersey federalinis teisėjas Dick
inson Debevoise svarstė kelių prokuratūros gizelių dan
tistui Juozui Kungiui suruoštą bylą. Teisėjas turėjo 
kantrybės peržiūrėti visus OSI (Office of Special Investi
gations — Specialių tyrinėjimų įstaigos) teisininkų, pa
kištus ^dokumentus, išklausė Kėdainiuose susuktu.filmų 
liudininkų parodymus pnes 67. metų, duntu , specialistą 
Juozą Kungį, iškilę ■ prokurorų ’ pareikštus "oficialius 
kaltinimus, ir taip pat labai atidžiai išklausė pensijon: 
prieš du metu išėjusio Kungio liudijimą teismui apie 
save, apie jam primetamus kaltinimus, o vėliau, išdėstė 
teismui, kokių Sovietų valdžios agentai imasi priemonių 
prieš užsienin išbėgusius nepriklausomos Lietuvos^ gyven
tojus. Po to teisėjas paskelbė, kad nei prokuratūra, nei 
pavergtoj Lietuvoj kėdainiečių į juostelę įkalbėti liudi
jimai, nei OSi agentai teismui nedavė nė vieno fakto, 
kad Amerikon 1948 metais atvažiavęs Juozas Kungys, 
išlaikęs visus reikalingus- egzaminus ir .35. metus naudin
gą darbą dirbęs, būtų kuo nusikaltas, todėl . teismas at
meta visus prokuratūros kaltinimus, apkaltintąjį ištei
sina ir pilietybės iš jo neatima.

Kungio advokatas Donald Williamson neturėjo jo
kios ginamos kalbos teisme sakyti, nes jam nebuvo jokio 
reikalo. Jis tiktai teisėjui nuoširdžiai padėkojo, o vėliau 
laikraštininkams pasakė, kad jis teisėju labai patenkin
tas. nes jo klientas iŠteisihtas.

Buvo patenkintas ir pats Juozas Kungys. Bet tai dar 
ne viskas. Teisėjas Debevoise pasikvietė teismo sekretorę 
ir jai padiktavo savo nuomonę apie visą OSI reikalą, apie 
Sovietų agentų ruošiamas bylas ir bandymą į šį reikalą 
įtraukti Amerikos teismus. Kada teisėjas baigė sprendi
mo pagrindus diktuoti ir sekretorė viską perrašė, tai 
susidarė 104 mašinėle rašyti lapai.

Teisėjas liepė sekretorei sprendimo pamatavimą pri-

apie didelį pavojų apkaltintiems tremtiniams, apie rusų 
atsiųstus kaltinimus ir apie nepaprastai dideles advokatų 
ir kitas teismo išlaidas. Advokatas Žumbakis šitaip pa
sakė VLIKo tarybai:

“Bylą galima laimėti, bet tam reikia daug laiko, 
kas surišta su didžiulėmis pinigų, sumomis. Vien do
kumentų kopijavimas kainuoja tūkstančius dolerių”.

Biuletenyje taip pat pažymima4, kad “prelegentas tei
giamai vertino, VLIKo, ALTo ir BALFo sudarytą komi
siją apkaluntiemę.. pagelbėti. Komitetas'inkorporuotas 
Clevelande”. t ; .. ■ ... ..... i " į t

VLIKo posėdyje sėdėjo 15 žmonių ir nė vienas nepa
klausė, kaip kopijavimas gali kainuoti-Rūkstančius, kada 
lapą galimą “nuzireksuoti” už 7 centus. Nebent zirek- 
suotų patys advokatai, nukopijuodami po vieną lapą į 10 
minučių, imdami po $50 į valandą, bet dar galima pasi
daryti kopiją už mažesnę sumą.

Jeigu ne LKDS biuletenis, tai nežinotume, kad 
VLIKas, ALTas ir BALFas sudarė komisiją pinigams 
duoti Clevelande sudarytam komitetui. Visa tai sudaryta 
paslapčiomis, kad komitetas galėtų gauti pinigų advoka
tams samdyti ir mokėti tūkstančius zireksavimui ’ klas
totų Sovietų dokumentų.

Naujienos į visą šitą reikalą žiūrėjo abejingai. Visos 
tos OSI bylos atrodė paslaptingos, priešingos Amerikos 
įstatymams. Dėl viso ko Naujienų redaktorius pasitarė 
su Kongreso atstovu Frank Annunzio ir jo patarėjais, 
Chicagos advokatais. Jis pasakė, kad tokio įstatymo nėra,. 
tokių bylų Amerikos teismuose negali būti. Naujienos 
vengė dėti nusigandusių tremtinių skundus ir prašymą 
pagalbos. Mums atrodė, kad tai baimei nebuvo pagrindo.

Federalinis teisėjas Dickinson Debevoise nutraukė 
paslaptingumo skraistę nuo klastotais Sovietų dokumen
tais suruoštų bylų. Teismas pradėjo pačiu “pavojin
giausiu” Juozu Kungiu. Laimė, kad jis nenusiminė. Jis 
įtikino teisėją, kad visa byla buvo pagrįsta klasta. Jis 
teismui išaiškino, kodėl okupantas tokios klastos grie-

“VARPO” NAUJAI LAIDAI 
PASIRODŽIUS

Neseniai išėjo Varpininkų Fi- si ir savo tikslą pasiekusi, ji su- 
listerių Draugijos leidžiamo ir stojusi,, bet palikusi dirvoje įsi- 
jos pirmininko Antano Kučio tvirtinusią sėklą, kuri plėęusi šak 
retdaguejąmo. žurnalo “Varpo” nis naujoms atžaloms? Po jos 
naujau laida. Noriu čią supažin- ėjęs be platesnio tautinio tikslo 
difiiti “Naujienų” skaitytojus su Martyno Jankaus “Garsas”, taip- 
još ttirfnių. .'- į-. . . J gi Ir katalikiška “šviesa”, gi 188$
1- I. Rbdaktoria ūs-pasirašytas ve- metais “Aušros” tautiniam dar- 
tdaimis, “Šimtmetis įnuo: tautos bui -pažadintas medicinos-'Stii- 
p^vasario’V pirmidusia pastebi;, dentas- Vincas Kudirka su savo 
kad “Aušra”, kurioj šimtametę vienminčių būreliu pradėjęs leis! 
sukaktį šiemet miųime, nebūva-, ti “Varpą”, kuris ėmęs rodyti at- 
sa pirmas lietuvių laikraštis, nes gimstančiai tautai laisvės kelią, 
dar priėš 134 metus Karaliaučių-1 kuriuo eidama tauta-pasiekusi 
je bavęs leidžianias “Keleivis”,’ Vasario 16-sios triumfą.
po to “Naujasis J Keleivis” ir Vedamasis baigiamas konsta- 
“Lietuviška Ceitunga”, b Ame. tavimu, kad ir dabai? pavergtoji j 
rikoje “Lietuviška Garieta’L Į mūsų tauta skausmingu' keliu;

“Aušra” iš kitų ano meto mū- siekianti laisvės, kad pogrindyje 
sū laikraščių išsiskyrusi tuo, kad rašomas ir platinamas tiesos ir 
ji turėjusi tautinio, atgimimo mi- laisvės žodis, kad' tam-pačiam, 
■siją. JI raginusi' tautą .‘atgimti, tikslui tarnaujanti ir laisvųjų; 
ir pradėti naują pavasarį- » lietuvių spauda. Taip, žinoma, 
' Daugiau nei trejus metus ėjų..' turėtų būti, tiktai, mano nuomo-

ne, ntaisa mūsų spauda tą dura 
Spaudos ginklu dažnai mes kp-

Į vejame daugiau vieni tu kitais, 
negu su mūsų tautos pavergėju. 
Tą ir vedamojo autorius “Varpo-’ 
redaktorius pastebėjo savo kriti
nėse pastabose žurnalo pabaigo- 
jė.

11. Mūsų jaunesniosios kartos 
teisininkas dr. Kazys Karvelis 

; savo ilgame, net 17-kos puslapių 
straipsnyje, sakytum, studijoje 
‘Partizanų laisvės kovų prasmė’’ 
apiašo, kaip Lietuvos partiza
nai kone ištisus 10 metų kovojo 
su žiauriu okupantu, šiai savo 
straipsnyje studijai autorius pa
naudojo daugelį šaltinių, net ir 
paties okupanto spaudą, apra
šiusią tas kovas ir tuo pačiu pa
rodžiusią mūsų partizanų augš- 
čiausio laipsnio heroizmą. Sumi
nima daug nelygioje kovoje kri
tusių partizanų vartdų ir siūloma 
įamžinti tas heroiškas kovas do
kumentiniame filme, kad visas 
pasaulis matytų mūsų tautos 
griežčiausią pasipriešinimą oku
pantui. Irgi siūloma išleisti do
kumentinį premijuotą romaną 
lietuviams, ypač mūsų jaunimui 
prisiminti heroiškas partizanų 
kovas. Tai sugestijos, vertos vi
sų mūsų dėmesio, pritarimo ir, 
autoriaus žodžiais tariant, “mū
sų fondų dolerių maišu atriši
mo’1...

i lietuvių spauda. Taip, žinoma, 
mano nuomo-

biasi. Teisėjas ne tik išteisino, be.t dar ir pasveikino/ 
Teisėjas parašė faktais paremtą sprendimą, kuris gali 
būti panaudotas kitose panašiose bylose.

Kiekvienas OSI agentų arba lietuviškųjų gizelių už-.' 
kabintas tremtinys turi gauti teisėjo Debevoise sprendi-: 
mo raštą, pakeisti brangiai lupančius advokatus ir eiti
į teismą, kaip ėjo Kungys. Teisme, remiantis teisėjo De
bevoise sprendimu, reikia turėti drąsos pačiam gintis. 
Didelėms mūsų organizacijoms reikėtų prisipažinti prie 
gėdos ir paleisti tą Clevelando ubagaujantį.-komitetą. 
Drebėti reikia tiktai melagiams'Turės drebėti, l?ol kojas 
išties. Bet apie tai kita proga.

III. Toliau seka E. Jasiūno 
?traipsųix,. “Skridimas Lietuvos* » • ‘ į ‘
garbei”, kur aprašomas mūsų 
trattsatlantinių lakūnų Dariaus 
ir Girėno skridimas iš Amerikos 
pėr Atlantą .ų įtėVynę Lietuvą, 
tragiškai - pasibaigęs, skrendant 

’per Vokietiją, nelabai toli nuo 
Lietuvės, Soldino miškely, tąm- 

,3įą ną^tį, Jėktuvui atsitrenkus 
apaugusią kalvą ir, 

nulaužus šešias pušis, sudužus,, 
o lakūnams tragiškai žuvus.

Straipsnyje pateikta žinių apie 
Dariaus ir Girėno asmenybes, 
apie jų gyvenimą. ypač apie pa
siruošimą skristi “Lietuvos gar
bei”, jų išlydėjimą iš Amerikos 
tf skridimą, pasibaigusį ta; šiur
pia nelaime. Straipsnis tiek 
įdomus ir veikiąs lietuvio jaus
mus, kad ji vertėtų atspausdinti 
ir “Naujienoms”, ypač kad jis 

•parašytas vieno iš geriausių šie 
dienrašrio bendradarbių.

IV. Dėmesio verti ir lengvai 
skaitomi Įdomūs valstiečių liau
dininkų žymaus veikėjo Mečio 
Mackevičiaus atsiminimų pluoš
tai iš Sovietų okupacijos bei ka
lėjimo, kuriame jis okupantų bu
vo laikomas iki Lietuvos išsilais
vinimo 1&41 m. birželio .23. d.
Tokių atsiminimu reikėtų skelb
ti mūsų spaudoje ir daugiau, nes 
jie yra liudijimas istorijai. Ma
nau, kad: ir kol. M. Mackevičius, 
buvęs Laik. Vyriausybės Kabi
neto narys, Teisingumo Minis-

(Nukelta į šeštą puslapį)
.. ....................................... - 1

SUSITIKSIĄS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Gerai, pasakosiu toliau.
— Tau, Maryte, yra gerai žinoma Pelkinės 

vokiečių bažnyčia. Baltas, lygiai keturkampis jos 
mūro bokštas toli matosi drauge su smailiu kata
likų bažnyčios bokštu. Keliaujant į Pelkinę kai 
kuriais vingiuotais vieškeliais ir iš tolo stebint 
tuos du bokštu, atrodo, kad jie vaikščioja iš vietos 
į vietą. Kartais jie nutolsta vienas nuo kito, kar
tais prisiartina, o kartais net vietomis pasikeičia, 
lyg kokie broliai ar geri draugai.

Tos bažnyčios vargonininku buvo Surgaila. 
Jis turėjo du sūnų: vienas. Vladas, buvo siuvėjas, 
o kitas, jaunesnis — Juozas lankė Pelkinėje pro
gimnaziją ir man teko sėdėti viename suole su 
juo. Mano sesuo Julė tarnavo,pas tos bažnyčios 
kleboną Natauską, todėl ji pažino ir vargonininką 
Surgailą ir abu jo sūnų. Ji buvo įsimylėjusi į Vla
dą ir jau ruošėsi vestuvėms, todėl dabar nebetar
navo ir turėjo sau kambarį pas Pilką, plaukų kir
pėją. Šis turėjo kirpyklą miestelio centre, mėgo 
išgerti, vaikydavosi merginas, vėliau grįždavo ir 
bardavosi su žmona.

Sekmadienis eina vakarop. Julė, pasilikusi 
v iena, sėdi ^avo kambary. Ją kankina ilgesys. Jos 
Vladas jau kelios di- nos kaip nesirodo. O čia toks 
puikus sekmadienio vakaras... Kad tai jis imtų 
dabai- ir pasirodytu... Tačihu jo nėra. Išvažiavo 

į Šiaulius ir negrįžta. Gal kas blogo atsitiko, o 
gal... o gal ji jam jau nusibodo.. . Jai spaudžia 
širdį ir ašaros vos vos laikosi. Nusiminusi ji žiūri 
per langą ir mato — ateina. Lyg Vladas. Už me
džių ir sodelio tvoros gerai nesimato. Julės širdis 
džiaugsmu suspurda. Jis jau priėjo prie vartelių 
ir pasuka taku per sodelį į duris. F, tai Juozas. 
O ko jam prireikė, gal turi jai ką pasakyti, grei
čiausiai ponams Natauskams jos patarnavimo 
prisireikė, tai ir atsiuntė Juozą.

— Labas, panele Jule, gerai, kad randu jus 
namie.

— Labas, Juozai, — nusivylusi, bet nuduo
dama ramią, sako Julė. — 0 kas jus čia atpūtė? 
Šiandien, rodos, vėjo nebuvo.

— O, aš galiu plaukti ir be vėjo, ir be burių, 
su savo nuosavais keturiais irklais: du į žemę, 
du į orą.

— Tai gal jūs skraidote?
— Ne, tik rankomis orą blaškau eidamas. Ži

note, ar jūs norite drauge su manimi paskraidyti?
— O kur mes turėtumėme skristi? Niekas iš 

paukščių dar neskrenda, ruduo dar toli.
— Na, mes nuskristumėme tik iki pono Na- 

tausko. Jie svečių turi, prašė jus tuojau ateiti.
—— Gerai, skriskime. Sparnus tik užsidedu. At 

nieko nesigirdi apie Vladą? ’ z
— Nieko. '
Julė pasiėmė .kas reikėjo ir už kelių minučių 

jiedu eina gatve. Nors Julės širdį spaudžia, bet 
ji nuduoda rami. Miestelio vidury jie susitinka

Pilkienę.
— Jule, ar išeini?
— Pas Natauską paprašė. Svečių esą.
— Su tuo mano vyreliu jau kantrybės nebe

turiu. Nežinau, kaip aš su juo gyvensiu. Pasiėmė 
dviratį ir išrūko kažin kur. Turbūt, su ta savo 
merga buvo susitaręs, — ji apsiašarojo.

— Tai kažin, ar jis turi kokią mergą. Su 
draugais girtuokliauja ir tiek, — sako Julė.

— Turi, tikrai turi. Mačiau, kaip nulėkė pro 
bažnyčią ir dingo. Aš paskui — į senąsias kapines. 
Žiūriu per krūmus ir matau susikabinusius. Už
virė širdis, bėgu arčiau. Kol apėjau krūmus, pa
mečiau porelę iš akių. Su vaiku negaliu, greitai 
prieiti. Žiūriu, priešais ateina Felicija. Ji ten Ir 
buvo su mano vyru. Aš ją, gyvatę, užmušiu. Ji 
ateidavo pas tave. Graži, pilno veido mergina. 
Mano vytis, mat, ir jšižlfiiiėjb. Paleistuvė, begė
dė, kad ji kur galą gautų!

— Sakote, Feliciją Jūsų vyras įsimylėjo? 
O, o, o! nustebo Juoths; ir didelės, kiek Iššoku
sios jo akys keistai žybtelėjo/

— Taip, taip, tikrai Felicija.
' — Ponia, ar tik. jūs nesuklydote? Felicija 

man-atrodo rami mergaitė, aęlandL Negali būti. 
. — Juozai, tu turi dviratį, -pažiūrėk, ar nepa
matysi mano vyro. Al Jam lt tai meriai akis iš
lupsiu, — Sako Pilkieries ir šluosto stambias pyk
čio ašaras. Kokių penčių metų Vaikutis glaudžiasi 
prie jos.

— Gerai* ponia, jet tik aš jį pamatysiu,, aš jį 

už kalnieriaus parvešiu.
Jiedu atsisveikino su ja.
— Ką jūs, panele Jule, manote apie tai?
— Ką gi aš galiu manyti? Jos vyras trankosi, 

gal kokią merginą ir turi kur, bet dėl Felicijos 
aš netikiu.

— Ir man nepanašu, — sako Juozas, bet jis 
negali būti tikras. Pilkienė sako mačiusi. Jis bū
tinai paseks.

Su Felicija Juozas buvo susitikęs pas Julę. 
Ji graži, akutės meiliai šypsosi. Kartą gegužinėje 
su ja šoko. Neaukšta, apvali, bet ją apkabinti la
bai miela. Jos karštos krūtys gali Švarką prade
ginti. Jis vaizduotėje mato geltonus, aukštyn su
šukuotas jos plaukus, giedrias, širdį siekiančias 
jos akis, jaunyste žydinčias jos lūpas ir nelabai 
vikrią jos eiseną. Jis vis ieško progos vėl ją susi
tikti, arčiau susidraugauti, o dabar matai kas... 
Tas senis Pilka ją 2 kelio išves, vaiką jai užlun- 
dys. Juk jis jos neves, o kur žmoną su vaiku dės?

Julės galvoje sukasi kita mintis. Jai atrodo, 
kad vyrai tikrai yra nepatikimi. Pilka laksto su 
mergomis, nors turi tokią gražią žmoną, malonų 
vaikutį. Koks tai vyro pasiutimas! Jam nerūpi 
Šeima, bet kažkokia merga PrisfviĖojęs ir tą pa
liks, ieškos kitos. Ir jos Vladas kr he tik ne toks 
pats?

/ | (Bus daugiau) ' “ —
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SUSIRINKIMU

y*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Waat«0Mt«f Comaunity Iduukm 

Mtakinoo dir»ktwUz3 
1931 S. Montaim RtL, Wootchootor, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dleoomic

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkiti 
viršeliil Pajausime poeziją, kai atsiusite pinigas 

tokiu adresu;
N aejkaoB, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060$

MB

Tai; 562-2727 arts 562-272g

GYDYTOJAS lt CHIRURGAS, 

SP1CIALYBR; AKIŲ LIGOS 

5907 Wttt 10M StrvM

Lietuviu Penininky Sąjungos val
dyba kviečia visus pensininkus į su
sirinkimą, kuris įvyks š. m. spalio 
19 d., 1:30 vai. popiet, šaulių namuo
se, 2417 W. 43rd SL

Bus svarstoma Sąjungos vidujiniai 
reikalai ir kita kas.

Po susirinkimo — irakanrižiai ka
vutė ir bendri pašnekesiai.

Juozas Skeivys

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI.
2411 W. 710 St Tta. 737-5149

IŠVYKA
Atkelta iš 3 psi.

Neramiai apsidairė ir subarė 
tripkšmautojus:

— Prašau nusiraminti. Miego
kite ir leiskite kitiems miegoti!

žinėje savo darė, kiti kieme van
denį pumpavo, dar kiti trakto
rių į pakalnę nustūmė.

Kai išaušo rytas, ūkininkas še
rifą i daržinę atsivedė. Šautuvo 
vamzdžiu badydamas per užpa
kalius, ves pradėjusius užmigti 
ekskursantus nuvarė nuo šieno 
ir kieme visus sustatė į eilę. Mū
sų vadas Jonas Bala, stovėjo pir
mas eilėje vienmarškinis, susi
vėlęs ir apsiblausęs.

— Daug ko mačiau gyvenime,' 
bet tokių ekskursantų nebuvau 
matęs, — įdūkęs sako ūkiniu-

PRISIMENANT ALGIMANTĄ MACKŲ
Poetos Algimantas Mackus 

(1932-1964) jau suriMas su pra
eitimi. Turėdamas lik 18 metų, 
Chicagoje jis išleido savo pir
mą poezijos knygą Elegijas, kur susipažino su Chicagos lietu- 
jis pasireiškė gabiu įprastinės 1—i*.-™-;-
lietuvių simbolistinės poezijos 
pasekėju. Po 10 metų jis pa- 
Keičia savo poezinę kryptį, tap
damas lietuvių poezijoje iinagi- 
nistu pirm lakūnu: Jo yra žemė 
(1959), Neornamentuotos kal
bos generacija ir Augintiniai 
(1962), pomirtinėmis knygomis 
Chapel B (1965) ir Poezija 
(1972).

Simbolizmas }Ta vartojimas 
vieno daikto išreikšti kitą, gi 
literatūroje prancūzai praeito 
šimtmečio antroje pusėje pra
dėjo naudoti simbotiziną kaip 
romantišką reakciją prieš rea
lizmą. Pagal Baudelaire, žmo
gus gyvena simbolių miške. Pas 
lietuvius, pradedant Maironiu ir 
baigiant žemininkais, -simboliz
mas vis plėtėsi ir gilėjo netgi 
iki išsigimimo.

ir “contact lama”,

. tab totefMM; 77M8H,

Šerifas, atsistojęs prie vartų,

• Prostatos, inkstų ir šlapume

PfiRKRAUSTYMAI

PIRLITg jAV TAUPYMv BONU;

I“

SOPHIE BARČUS

MM

St Petergburg, Fla. 33714 
l'et (813J ^l-420f

fadtenfo 8:30 vaL Takxro- 
vim a wcrv

0 jvairiy irfitwy.

ANTANAS VILIMAS 
TeL J7S-1SM acta 37M9M

St Petersburg. FU- 1230 v*L P-P- 
ii -WHS rtoitiea 1110 AM btnM

1644 W. 71rt Strata
Ckieaga, IDinob W62t 

Teita. 778-U74 .

• Žmogus gyvena mintimis, 
žvėris — dantimis.

1ADU0 ŠEIMOS VALANDOS 
w Į

KHadiPTTiaM h lekzulie&lalf 
nuo 830 iki 93® vaL ryto. 
X*o+i« WOPA ■ 1499 AM 

traa*liu»|atM« 0 nūay

Dt LEONAS SEIBUTIS 
JNK4TŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA

KL U K i D A

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

—
t

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI Friday, October 14, 1983

i

L»itan«i .— Pilna apdraata 
ŽEMA KAINA

* Priimam Master China 
ir VISA korteles.

K. ŠKRENAS. TeL 925-NM
V _^g

......... ... ............. .... ' ~

— Už triukšmo kėlimą, už ūki
ninko nemiegotą naktį ir už 
nuostolius, visi privalote sumo
kėti po dolerį. Tik vaikams ne
reikia mokėtu

Ūkininko žmona atsistojo rink
ti. pinigus, o pats ūkininkas su 
šerifu po vieną leido pro var
tus išeiti. Jonas, nenorėdamas 
pažeminti savo, kaip vado, gar
bės, sumokėjo už visus 35 dole
rius, nes pasijuto kaltas, užvedęs 
visą būrį ne ten, kur reikia. Jei
gu taip pas Totoraitį, tai viskas 
būtų buvę gerai.

Ir niekas kelio į vilą neparodė. 
Ir nebereikėjo: į savo namus ke
lią žinojo visi.

Iš Miko Šileikio “Liucijos”

ftataa 77MM3

7159 S®. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, 1L *009

tūrine pajėga -— arbiter ele- 
gantiarium literatūroje, teatre, 
muzikoje, dailėje, o jo įtaka1 
buvo jaučiama visame lietuvių 
kultūriniame gyvenime išeivijo
je ir Lietuvoje.

Jis puoselėjo lietuvius hnagi- 
nistus, kurie buvo užmiršti mū
sų literatūroje. Jis prikalbino 
Joną Meką išleisti naujus poe
zijos rinkinius. Juį.skatino mo
dernų lietuvišką teatrą ir ima- 
ginistines parodas. Mackus bu
vo nauja skirtinga kryptis nuo

Nenuostabu, jog imlus poe-x Kazio BtadūiKų kurio simbolis
tas Mackus pasuko imaginizmo j tinės pažiūros atstovavo Drau- 
kryiptin. Galų gale jis gyveno(go kultūrinio priedo skaitytojų 
Chicagoje, kur Carl Sandburg 
pasisakė prieš nusistovėjusius 
simvolius. Užtat Mackus yra 
daugiausia amerikietiškas lietu-

siekimai: vartoti ' kasdieninę 
kalbą, bėt surasti atitinkamą žo
dį (egzifei = buvę valstybes pi
liečiai); vengti nuvalkiotų išsi-j 
reiškimų; sukurti naują ritmą 
naujai nuotaikai išreikšti, o ne 
kopijuoti senus ritmus, išreiš
kiančius senas nuotaikas; leis
ti pasirinkti laisvai temas, ypač 
tas, surištas su fnodemiu gyve
nimu; pristatyti įvaizdį — aiš
kų, konkretų, sukrečiantį; būti 
neištęstu; sugestuoti, vietoj iš
sakyti.

Jau minėjau, jog Mackus yra 
beje pats jauniausias svarbus

nusistovėjusį ir nebeieškantį 
skonį.

Visa nelaiiniė, jog Algimantas 
Mackus buvo pirmtakūnas ir 
nesuspėjo sukurti/savo ratelio. 
Vyresniu jo draught Jt draaigęs, 
kaip kad Liūne Sutema, Algir
das Karališkas, Viktoras Petra
vičius, darėsi jam vis artimesni 
savo nusiteikiiiiais, tačiau jau
nesnių neatsirado. Buvo per
daug trumpas laikas. Taip pat 
veikė nutautėjimas ir jo kartos 
pasukimas j praktiškas profe
sijas.

Tačiau buvo vienas asmuo iš 
jo kartos — išimtis, be kurio ka
žin ar Algimantas Mackus būtų 
visa tai atlikęs. Tai jo žmona

ANTANINA ŠIMULIENĖ
(Pagal tėvus GAZDAI SHAITb)

“Lietuvos Aidai”
f BftAZDlIONYTt

Gyv. Ford City apylinkėj, Chicagoje

Mite 1983 m. spalio 12 4:34 vai. ryto, sulaukusi 67
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kaune.

Amerikoje Išgyveno 31 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Kazys, sūnus Vyto, marti Joan, 

trys anūkai — Donna, Vyto ir Alan šimuliai bei kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas PetkaUs-MasYpiette koplyčioje, 25.T3 
W. 71st Street. Lankymo valandos nuo 4 vai. popiet iki 
9 vai. vaik.

Į šeštadienį, spalio 15 d., 10 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pama.dų bus laidojama šv. Kazimiero Ltet. kapinėse.

Visi a.a. Antaninos Simutienės giminės, draugai ir pažįs
tami nuošinižiai kviečiami dalyvauti Laidotuvėse ir aūieik-fi 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. '

Nuliūdę lieka: vy^as,-sūnūs,- marti, anūkai.

I>aidoluvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

lietutis poetas. Nuo savo anks
tyvos jaunystės, Mackus buvo 
labai savarankiškas žmogus. Jis 
greitai sugėrė savo aplinką —

viais ir nelietuviais kultūrinin
kais, reiškėsi ne vien tik poezi
joje, bet ir teatre, ir radijo pro
gramoje Margutyje, ir po Dir
meikio mirties iškėlė Margučio 
žurnalą į dar nepasiektas lietu
vių kultūriiiio žurnalo aukštu
mas. žodžiu, ntio 1959 metų iki

D;'i? Juknevičiūtė, kuri buvo a 
baigųū Ghkagos mepo institu
te tapybą auksiniu medaliu ir 
vėliau tą patį dalyką studijavu
si Paryžiuje, kuri absoliučiai ti
kėjo Algimantu ir sukūrė sąly
gas jo veiklai. Dalia išvyko Pa
ryžiun iš (jhieagos 1956 metais. 
Dvejų metų jų susirašinėjimas 
yra įkvėpimas Mackui parašyti 
Jo yra žemė, kurią ji iliustruo
ja. Per Dalią .Algimantas suran
da savo poetišką žemę, kurioje 
jis yra stiprus ir saugus. Ne
seniai man teko pirmą kartą 
sutikti skulptorių Richard Hunt | 
(vienas iš svarbiausių skulpto
rių Amerikoje, kurio darbais 
ypač puošiasi Ghicagos mies
tas), Dalios studijų draugą Chi
cagoje ir Paryžiuje. Nors Pa
ryžiuje kultūrinis gyvenimas 
virte virė, Dalia nekantriai 
laukdavo laiškų iš Algimanto ir 
apie tuos laiškus nuolatiniai pa
sakodavo Richardui. Kai Algi
mantas parašydavo eilėraštį ar 
straipsnį, pirmutinė išgirsdavo 
Dalia.

Po Algimanto tragiškos mir
ties, Dalia baigė Goodmano te
atro studiją 19G>5 metais ir at
vyko New Yorkan. Per sekan
čius 10 metų iki savo mirties

1964 metų Algimantas Mackus (1975 metais, Dalia ne vien tik 
Chicagoje buvo pagrindinė kul- prisidėjo darbu ir pinigu prie

Algimanto Mackaus vardo lei
dyklos, bet ir išpopuliarino Mac
kaus poeziją savo raiškia inter-’ 
pretacija New Yorke ir Chica
goje. Neužmirštamas yra Cha
pel B išpildymas Algimanto 
ųiirties penkmečiui paminėti 
Cricagoje. Romantiškas Jonas 
Kelečius, narsus Leonas Baraus
kas ir žaisminga Dalia sukūrė 
tikrą žodžių muziką, šis, išpildys 
mas įrašytas j uostori ir numato
mas išleisti atskira plokštele 
Algimante 20 mirties metinių 
proga. Jei Dalia būtų dar gyva, 
tai tikrai būtų pastatytas jo vie
nintelis vaidinimas Slėptuvė, 
kuris buvo išspausdintas Nau
jienose 1975 metais. Ji rengė šį 
pastatymą prieš savo gyvenimo 
pabaigą.

Saulius Šimoliūnas 
(Bus daugiau)

PASIĖMĖ ĮSTATYMĄ 
BEDARBIAMS ŠELPTI

WASHINGTON, D.C. — Ant
radienį prezidentas Reaganas 
pasirašė įstatymą, kuris leis So
cialinei apdraudai ir toliau skir
ti paramą darbo neturintiems.

Įstatymas tuojau įsigaliojo. 
Kiek užtruks, kol bus persiųsti 
išmokėjimai.

ANTANINAI ŠIMULIENEI 
mirus,

josios vyrui Kazimierui ir sūnui Vytui su šeima reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

ALDONA ir VINCAS KAČINSKAI 

VACLOVĄ BADGONAVIČ1ENĖ 

VALDAS KAČINSKAS su šeima, ir

DANUTĖ BENEDICT

4348 So. California Avenue
1 TeL — 523-3572

S

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasakaith 1729 S. Halsted St

(312) 226-1344 24 Hour Service

GAIDAS -DAIMID
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
Tel: 652-5245

FP.IJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN YANCE Ir GEORGE SORINI v

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
•- - . LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street - TeL RE 7-1213

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

VAS AITIS-B UTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

f Telefonas — 652-1003



| 'pandos kritikos”.

Atkelta iš 4 psl.

toris, jų paskelbs ne tik mūsų 
periodinėje spaudoje, bet ir sa
vo atsiminimų knygoje, kad jie 
ilgiau liktų. Atsiminimai turi 
•savo istorinę vertę tiktai para
šyti ir paskelbti knygoje. Scrip
ts manėt!

į V. “Varpo” naujos laidos pus
kapiuose randame ir jau seniai 
:(1948) mirusio dr. Jurgio Šau
lio parašytus, tik iki tol dar nie
kur nepaskelbtus atsiminimus 
apie mūsų žymųjį visuomenės ir 
(politikos veikėją Joną Vileišį, 
taipgi ir Dr. Alberto Geručio 
pradėtus, tik dar nebaigtus atsi- 
ptinimus apie čia minėtą Dr. J. 
Šaulį, nėt ir vieną irgi valstie
čių liaudininkų žinomos veikė
jos Birutės Grigaitytės - Novic- 
kienės laišką, rašytą kažkokiam 
nežinomam “Broniui” apie Lie
tuvos kariuomenės karininkus 
Tai irgi vertas dėmesio tas spau
dos gabalėlis, ypač kad jį yra 
rašiusi plačiai žinoma mūsų mo
terų iškilioji, plačios apimties 
visuomenės veikėja, pirmoji mo
terų teisininkė, advokatė.
L VI. Be minėtų atsiminimų žur
nale randame ir paties redakto-] vo 
riaus parašytų mūsų neseniai 
mirusiųjų veikėjų trumpų pami- 
pėjimų, nekrologų, tai bu v. Že
mės ūkio Ministerio, egzilyje 
VLIKo vicepirmininko ir valst. 
liaudininkų vadovaujančio vei
kėjo Juozo Audėno, taipgi ir mū
sų publicisto, nuolatinio “Nau
jienų” bendradarbio Viktoro Ka-

VARPO" NAUJAI LAIDAI :oso.
VII. Visai geru <r įdomių ra

šinėlių esar-i ir žurnalo sky
riuos" “Mūsų Literatūroje”, kaip 
pvz., “Dešimtmetis liudijant apie 
pavergimą”, kur
Liet. Katalikų Bažnyčios Kroni
kos “sunkaus ir pasiaukojančio 
darbo dešimtmetis”, taip pat ei
lės išėjusių knygų, lygiai kaip ir j 
periodinių spaudos leidinių pa-( 
minėjimų, o skyriuje ‘‘Gyveni
mas ir idėjos” skaitome dar ii\
visai nusisekusios polemikos ir <

VIII. “Varpas” savo laidose, 
tarp kitko ’’d^dc ’r vieną kitą 
grožinės literatūros kūrinį. Jų 
yra ir šioje žurnalo laidoje, ži- 

paminimas. noma, 4ai tik kad ta laida 
išeina gal kiek ii jos medžiagos 
perkrauta, o be to, tas pabrangi
na ir spausdinimą.

Apskritai, ši, kaip ir kitos 
“Varpo” laidos išėjo labai- gera 
ir įdomi. Sėkmės ateičiai!

P. Stravinskas

šiai

VLIKO RAŠTINĖS TVARKYTOJA 
MARGARITA SAMATIENĖ
(Tęsinys)

programai pasibaigus, 
laiką dirbo Voice of

America, iki šios įstaigos išsikė- 
linio į Washingtoną. Dešimtį 
metų rasė rezoliucijas JAV 
Kongresui (Linden, N.J. Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir Lietu
vių Bendruomenės skyriams). 
Nuo 19l>3 m. įsijungė į Lietuvių 
Moterų Klubų Federaciją, ku
riai pirmininkavo nuo 1978 iki 
1981 melų. Pasibaigus kadehei- 
jai, 1981 melų suvažiavimo bu- 

išrinkta Lietuvių Moterų
Klubų Federacijos garbės pir
mininke. Nuo 1980 metų dirba 
kaip VLIKo/Eltos įstaigos vedė
ja Wasringtone.

Įdomi ir visa Staknių šeimos 
istorija. Antanas Staknys atvy
ko į Ameriką 1905 m., kad iš
vengtų karinės tarnybos carinės 
Rusijos armijoje. Apsigyveno

jungė į lietuvišką veiklą. 1918 
metais dalyvavo delegacijoje, 
kuri lankėsi pas prez. Wilsona, 
prašydama paremti Lie! u ves 
nepriklausomybės atstatymą. I

Ona Staknienė Vaškevičiūtė 
gimė Amerikoj. Užaugo lietu-. 
visko j Vaškevičių šeimos dva
sioj. Nuo jaunų dienų įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Daugiausia 
pasireiškė Newarko lietuvių pa
rapijos veikloj. i

1922 m. Ona ir Antanas Stak- 
niai su gausia astuonių vaikų 
šeima grįžo į Lietuvą, įsikūrė 
Palangoje, kur dar gimė penki j 
vaikai. Trylikos vaikų šeima bu
vo viena gausiausių tuometinėj

UAL ISTATI FOR SALI
ImtU — P>r4rd«rf 

RIAL ETTAT1 PO! KALA;

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

♦ NOTAR1ATAS • VERTIMAL

PASKOTOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOfftJTM AIB. .

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: N
"’UTUAL FEDERAL SAVINGS !

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL _847-7747

1

* 
GINKIME LIETUVIŲ TEISES

Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui—......... US ?............ .....

-Pavardė, vardas ................................... '............  -....

Adresas .........................-................................   -

Aleksas: Ambrose,

> £

bės metais Antanas Staknys Pa
langos gyventojų balsų daugu
ma buvo išrinktas miesto bur
mistru, tačiau dėl savo stiprių 
politinių įsitikinimų (ktrikščio- 
nis demokratas) nebuvo tc.ms 
pareigoms patvirtintas.

Ona Staknienė mirė 1949 m., 
o Antanas Staknys — 1954 m. 
Abu ilsisi šv. Kryžiaus kapinė
se North Arlington, N.J. Kiek
vienais metais Staknių šeima 
suvažiuoja pasimelsti už savo 
tėvus ir prisiminti jų šviesių 
asmenybių, kaip pavyzdingų tė
vų ir grabingų lietuvių.

(LKDS biuletenis)

pasivašinimas kavinėje.
Liūdintis vyras

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE 

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Nežiūrint gausios šeimos, Ona 
Staknienė rado laiko visuomeni
niam darbui. Palangoj suorga
nizavo Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos skyrių, kuriam 
eilę metų pirmininkavo. Talki- i 
no Moters žurnalui, organizavo j 
paskaitas, išvykas, minėjimus,1 
buvo Palangos mokyklų (pradi- 
nės ir progimnazijos) tėvų ko- • 
miteto narė. ; J

Antanas Staknys įkūrė Palan-j 
gos medžio .apdirbimo ir cemen- j 
to gaminių įmones. Pirminin
kavo eilei visuimeninių organi
zacijų: Vilniui Vaduoti Sąjun
gos ir Lietuvai Pagrąžinti Drau
gijos Palangos skyriams, nepri-.bus atnašaujamos.šv. Mišios šį 
klausomybės minėjimų komite- sekmadienį,.spalio 16 d., 11 vai. 
fui ir kt. Buvo Šaulių Sąjungos 15 min. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
garbės narys ir nuolatinis Pa- Nuoširdžiai prašoma artimųjų 
langos miesto tarybos narys. . | ir pažįstamų dalyvauti bendroje

Paskutiniais nepriklausomy-. maldoje, kur bus prisiminta ir 
-, ' pagerbta velionė.

— Lietuvių Tauragės klubo
metinis banketas įvyks spalio
22 d. šaulių salėje, 7 vai. vak. Pajamų bungalow — 1% aukšto mū- 

x„k.: -[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

Bus gera programa 
gros geras E. Knoll orkestras. 
Rezervacijoms skambinti tele
fonu: 476-8417.

— R. LB-nės Marquette Par
ko apylinkės valdyba rengia 
metinę vakarienę, kuri įvyks 
š. m. spalio mėn. 15 d. 7 vai. 
vakare, parapijos salėje, 68201 
S. Washtenaw Ave., Chicagoje.

Programoje dainos, palydini 
gitara Jūratė Tautvilaitė, ir 
Bronės Variakojienės mono
logas.

Maloniai visus kviečiame da
lyvauti. Valdyba

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, i
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją _ 
(1869 — 1959 metai).

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

— A.a. dantų gyd. Rožės Ti- 
jūnienės --Paurytės, mirusios 
1975 m. spalio 18 dieną, aštuo- 
nerių metų mirties liūdnai su
kakčiai paminėti, už Jos sielą

— Antradienį, spalio 18 d., 
7:30 vai. vak., Kriaučeliūnų var
do Montessori mokykloje, esan
čioje 2743 W. 69th St., įvyks 
prof. Hans Schisea anglų kalba 
paskaita apie Montessori auklė
jimo metodus.

Mokytoja V. Matranga

’ GARFIELD - RIDGE apylinkėje 
savininkas parduoda vienos šei
mos medinį namą su atskiru 

■ 4 kambarių butu — tėvams: ar 
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.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalų jums gali daug

— Amerikos kariuomenės va
dovybė apmokys Hondūro ir j 
Guatemalos karius, kaip vesti ‘

Po pamaldų įvyks agapė — kovą prieš Įsibrovėlius. padėti teisininko Prano ŠULQ“
"■ r- — —paruošta ir 'Teisėjo Alphonse

- < : Ž A' .../ WELLS peržiūrėta. “Sūduvos”
' jbf' išleista knygą .su legališkbmis

‘ fOr '■formomis. .PASSBOOK 
SAVINGS...

Interwt Rate* 
P>jd on Saving*

IntxTHt Compounded 
Daily md Paid Quarterly

financing.
.at out low tins ■ ■

apm AIPAyMIM
▼ O F«T vOU«

FSLIC-

Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
SOURSi Non.Tut.Fr1.9-4 Thur. 9-4 S«t. 9-1

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Niajlenoee galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, vlaoom«iės' veikėjo ir rašytojo abuminimua.

A. Gusmjh — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
roairūpniimą - ........   18.00

Dr. A. J. Gumcq — DANTYS, jų priežiūri, rveikata ir 
grožis. - Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. X J. Gn«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Gėlimą taip pat nž&akytl paštu, atsiuntus JekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 11 peraiunthiio Klaidoms,

*3.00

F2.0*

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

99

Miko šileikio apsakymu 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 

Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

— O, Juozas mane taip nu
vargina!

— Tai tavo pačios kaltė. Ne
turėtum tiek bėgioti paskui jį.

C
Crush 
all smokes

—'—

ILEKTROS {RENGIMAI 
' PATAISYMAI 

Tortu Chicagos miesto 
Dirbu ir uimiesčiooae, groH, ■ 

garantuotai ir s^žiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

4514 S. Talman Art. 
Tol. 927-3559

, D t M E S I/O 
62-00 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pen tinia- 

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4M5 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

I Dengiame ir taisome visu 
; šių stogus. L’ž darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

T«L RIpvblle 7-1*41

Siūntnuatj Lietuvą 
ir kitus kraštui

P? NEDĄS, 4059,Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. ToL YA 7-59M

Notary Public 
INCOME TAX SERVICI 

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

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent 
3208’A W. 95th St

Everg. Park, III. f^7, 
60642 - 424-8654 e

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPSNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimu 

8606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IU. 60629
TeL: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO *OW<

— Naujienos, Ch^fflgo, 4, IR Friday, October 14, 19&3


