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DIDELĖ BYLA DĖL 
WALTER POLOVCHAK

PARLAMENTAS GALI SUIMTUOSIUS 
PALEISTI ARBA ATIDUOTI TEISMUI

DU IRANO NAFTOS CENTRAI APSUPTI 
NEPRALAUŽIAMOMIS UŽTVAROMIS

ANDERSONAS DAUGIAU 
KENKIA REAGANUI

su Iraku, nesuųiskaldytų 
ir visai nesusilpnėtų.

— Trano reikalų atstovas prie 
Jungtinių Tautų pareiškė gene
raliniam sekretoriui Kurt Wald- 
heimui, kad Irakas sulaikė 12 
iraniečių iš koordinacinio komi
teto, kuriam 1975 m. sutartimi 
buvo garantuota neliečiamybė.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kurt Waldheim 
stengiasi išaiškinti suimtų 

52 amerikiečių likimą..

KALENDORĖLIS

Spalio 22: Salomė, Melanąs, 
Minė, Sadimantas.

Saulė teka 7:10, leidžiasi K.
Bobų vasara, . .. .; _

— Pakilus benzino kainai, 
žmonės pradėjo pirkti mažesnes 
mašinas, kurios sunaudoja ma
žiau benzino. Bet Robert Camp
bell, plentų saugumo instituto 
direktorius, pareiškė susirūpini
mą, nes dabar dėl mažesnių ir 
ne taip saugių-automobilių vėl 
labai padidės plentuose judėji
mo nelaimių skaičius.

KISSINGERIS PRITARIA
R. REAGANUI

— J. P. Steveii & Co., didžiu
lė, turinti 81 ahdimų fabriką, 
pasirašė kontraktą su Amalga
mated tekstilės* unijos atsto
vais. Taip, po 17 metų kovos, 
profesinei sąjungai pasisekė įeiti 
į į. i. $teyeną fabrikus.

LAETRILE VARTOTOJAI 
PRALAIMĖJO

vakarėse. Prezidento Carterio 
atstovai nesutinka su taip vėly
va data.

Prezidentas norėtų tokių dis- 
kusij ų;/ir 'Įąrp. vicep rezidentinių 
kandidatų — Mo'ndale ir Bush, 
tuo tarpu Reagan-Ąnesutihlfą. Į s'

Vladas Šakalys
1980 m. rugsėjo 16 d.

(Eltos Informacija)

KARAS TARP IRANO IR IRAKO TĘSIASI 
JAU PENKTA SAVAITE

PASKUTINIS DEGTUKAS 
IŠGELBĖJO

Vladas česiūnas dirbo Vidaus 
reikalų ministerijo sporto drau
gijoje “Dinamo”. Vieningu jo 
bendradarbių ir pažįstamų tvir
tinimu, jis atrodė labai pasikei
tęs, visą laiką susirūpinęs ir pri
slėgtas.

WASHINGTON. — Preziden
tė Carterio ir- R. Reagano at
stovai sutarė, kad diskusijos 
tarp jųdviejų turi įvykti, tik dar 
nenustatyta kada ir kur. Mano
ma, kad diskusijų vieta bus 
Clevelandas ar Washingtonas. 
Diskusijų data Moterų lygos bu
vo numatyta spalio mėn. 28 d.

PREZIDENTAS CARTERIS 
KRITIKAVO REAGĄNĄ

NEW YORK..— Pirmadienį 
prez. Carteris kritikavo Ronald 
Reagano atominės energijos po
litiką. Prezidentas sako, kad R. 
Reaganas yra naivus, manyda
mas, -kad’ rusai sutiks su juo de
rėtis dėl naujos strateginių gink
lų sutarties (SALT III). Prezi
dentas žada dėti visas apstąngas, 
kad SALT II būtų patvirtinta 
Senate, gal dar net iki šių me
tų pabaigos.

Anksčiau prezidentas buvo 
pareiškęs, kad nereikalaus tos 
sutarties patvirtinimo iki rusai 
nepasitrauks iš Afganistano.

MADIGAN — SĖKMINGIAUSIAS ATSTOVAS

Michael Madigan, Illinois. seimo atstovas iš 27-ojo distrikto, Springfielde buvo pripa
žintas sėkmingiausiu 1979-80 metų įstatymų leidimo įstaigos nariu. Demokratas M. 
Madigan .yra Illinois Atstovų rūmų daugumos vadą. Paveiksle matome atstovą Wil
liam Redmond (viduryje), Atstovų rūmų pirmininką, ir Richard Lockhart (dešinėje) 

įteikia- Madigamn tr?Redmondui pažymėjimus.

Sekretorius Edmund Muskie 
bijo, kad Iranas, bekovtfda- 
mas

— Nacionalinė Aeronautikos 
ir Okeanų administracija prane
ša, kad atominės bombos spro
gimas Kinijoje nesudarė matuo
jamų atominių kritulių Ame
rikoje.

amerikiečius, tai mes tuojau at- 
šaldytume visus 6 bilijonus do
lerių, kurie dabar yra įšaldyti 
Amerikos bankuose, — pareiškė 
prezidentas. — Mes taip pat at- 
šaldytume Irano valdžios užsa
kytus ginklus Iranui. Dabartiniu 
metu Amerikos sandėliuose yra 
didokas Irano amunicijos kie
kis. Iraniečiai tuojau galėtų 
tą kam medžiagą pasiimti, nes 
dalis už ją jau sumokėta. Mes 
atnaujintume visus santykius su 
Iranu, nes tada nebūtų jokio pa
grindo įšaldymui. Amerika nori, 
kad Iranas būtų galinga valsty
bė... Mes norime, kad Iranas 
galėtų ne tik pats apsiginti, bet 
galėtų ir savo kaimynams pa
dėti. .. Abi valstybės galėtų su
tvarkyti visus savo diplomatį- 
nius ir prekybinius klausimus. 
Prezidentas pareiškė įsitikini
mą, kad tada, paleidus suimtuo
sius, visi prekybos reikalai su- 
si tvarkytų.

— Chicagos Sanitary distrikto 
superintendentas Mugh Mc- 
Miller, pristatydamas naują 
1981 metų biudžetą, numato 
mokesčių už namus pakėlimą 
iki 10 nudšimiių.

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, October 22, 1980

šeimos nario draugu aš asme
niškai irgi kalbėjau ir neabejoju 
jo nuoširdumu perduodant po-

CHICAGO. — Laikraščio Sun- 
Times šiaudiniai bandomieji- 
balsavimai rado, kad nepriklau? 
somas kandidatas John Ander
son daugiau balsų atitraukia nuo? 
Reagano, negu nuo prez. Carte- 
rįo'. Tų rinkimų daviniai rodo, 
kad Carteris Illinojuje gauna
46.2 proc. balsų; Reagan 40%, 
o Anderson — 13.7%.

Chicagos mieste Andersonas 
tegavo tik 9.2% balsų, Carteris 
68.8%, o Reaganas 22%. Vals
tijos pietuose Andersonas gauna 
15.9%, Reaganas 45.3%, o Car
teris 38.8%.

Prez. Carteris respublikonų 
teritorijoje, kaip jie vadina 
Down State, gauna 38.8% balsų, 
t.y. daugiau negu Chicagos prie
miesčiuose, kur jis tegavo tik
35.2 nucš.

O Andersonas mieste gavo tik 
9.2%, o Reagano teritorijoje — 
15.9 nuoš.

Į JAV senatoriaus vietą vals
tijos sekretorius Alan Dixon 
tvirtai stovi su 61.2% prieš D. 
O’Neal 38.8%.

Į Cook apygardos valstijos 
prokuroro vietą dabartinis pro’- 
kuroras respublikonas Bernard 
Carey turi mažą persvarą prieš 
Richard Daley — 51.5% prieš 
18.5 nuoš.

i į Pranešimai sako, kad ne tik 
j' Iranas, liet ir Irakas neturi rei- 
t' kalingos amunicijos. Irakiečiai 
4 kariai yra geriau organizuoti, 

turi geresnę vadovybę, bet šo
vinių mažai teturi. Irano sandė
liai tuštesni, nes pilietinio karo 
metu juos sunaudojo,

TUCSON, Ariz. (AP). — Du 
vyrai — David Aubuchou, 22 
metų, ir Guy Hayton, 25, metų, 
važiavo, mašina per Arizonos dy
kumą ir nepastebėjo gilios ka
syklų duobės. Vienam buvo su
laužyta koja, kitam šonkauliai. 
Jie turėjo dvi dėžutes degtukų. 
Jais pradėjo deginti gumą, kad 
kylantieji dūmai atkreiptų pra
eivių dėmesį.

Jau buvo uždegę paskutinį 
degtuką, kai jie išgirdo aukštai 
balsus. Taip jie buvo išgelbėti.

Žinios apie irkluotoją ir inst- tikras dėl jo gyvybės. Su tuo 
ruktorių Vladą česiūną .buvo 
gana gausios, tačiau Vokietijos 
Federalinės Respublikos tyrinė
tojai paskelbė, kad nėra įrody- kalbį 
mų, kad jis buvo’ prieš savo va
lią pagrobtas ir grąžintas į So
vietų okupuotą Lietuvą. Iš Lie
tuvos neseniai pabėgęs Vladas 
Šakalys šiuo klausimu pateikė 
sekantį paliudijmą, kuris buvo 
VLIKo perduotas VFR vyriau
sybei. .

KAS MAN ŽINOMA APIE 
VLADĄ ČESIŪNĄ

Maždaug savaitė po irkluoto- Į 
jo Vlado Česiūno pasilikimo Vo-j 
kietijos Federalinėje Respubli- ; 
koje, mano labai geras ir pati
kimas pažįstamas (skelbti pa
vardės- ar patikslinančių žinių 
negaliu) pasakė, kad kalbėjosi 
su Vlado' Česiūno broliu, dirban
čiu restorane kelneriu, česiūnas 
(kelneris) pasakė, kad brolis 
tikrai pasiliko Vokietijoj e^ bet 
jis turįs žinių, kad netrukus Reaganas norėtų, kad diskusijos 
kfeitna"apsigžlvoti'Tr grįžti atgal"T>fftų'^nuEeIS»*arciau rinkimų 
į ‘Lietuvą.

Tokią žinią aš išsiaiškinau 
dvejopai: iš vienos pusės KGB 
stengiasi sušvelninti įspūdį, ku
rį padarė Lietuvoje Vlado če
siūno pasilikimas, ’ iį| kitos, kad 
KGB ruošia-psichologinį klima
tą jo pagrobimui. h - 1

Kad šių gandų apie ketiųitną 
sugrįžti šaltinis yra~KGB, nei ąš, 
nei kiti rezistencijos dalyviai 
neabejojo’me. Mat,. Lietuvoje vi
si pirmos klasės restoranų kel
neriai (Vilniuje yra keturi tokie 
restoranai) privalo turėti- KGB 
ąprobatą darbui? Tas nebūtinai 
reiškia bendradarbiauti su KGB. 
Kelneriai skaitomi privilegijuo
tais materialine prasme-ir todėl 
KGB palyginus lengvai ..gali da
ryti jiems spaudimą, 
į Po to, kai česiūnas -atsirado 
Vilniuje, mums pavyko nusta
tyti, kad jis paguldytas Vidaus 
reikąlų ministerijos karo ligoni
nėje (Karolio Pdžėlos g.) su 
smegenų sutrenkimu. Toje ligo
ninėje nėra psichiatrinio sky
riaus. Su psichinėmis ligomis 
jis būtų paguldytas arba į Nau
josios Vilnios ligoninę, arba į ^ewjs daįįtų įf trečiadienį pa- 
ligoninę, esančią asaros g. varžytines Memphis
^r- v v * mieste už 8274,000 nesumokėtų

Kada jis kažkur dingo, as su- mdkesčį 
sitikau su kitu informacijos šal
tiniu (Vlado česiūno bendradar
biu), kuris pasakė, kad Vladas 
Česiūnafs gaus keturių mėnesių 
atostogas, kurias jis praleisiąs 
tėviškėje, kaimo vietovėje.

Vėliau vienas Česiūno šeimos 
narys savo draugui pasakė, kad 
Vladas Česiūnas grįžo ne savo 
noru, išreiškė baimę dėl Vlado 
likimo, sakydamas, kad nesąs

WASHINGTON. — Aukščiau
siasis teismas atsisakė pripažin
ti “terminal cancer” ligoniams 
konstitucinę teisę vartoti Lae
trile vaistus.

Naujas žingsnis dabar jau aiš- Į 
kus: kadangi tokios teisės nėra, ( 
tai valdžia gali ųždrauti tokių 
vaistų vartojimą.

LOUISVILLE, Ky. — Ronald 
Reagan atsakė į prez. Carterio 
pranašavimą, kad Reaganas ve
dąs valstybę į karą. Reaganas 
mano, kad, priešingai, jo poli
tika, tvirtinant krašto saugumą, 
veda į taiką, o kaip tik prezi
dento Carterio užimta pozicija 
veda kraštą į karą.

Buvęs Valstybės sekretorius 
Henry Kissinger pritaria Rea
gano pareikštai nuomonei at
šauti SALT II sutarties pasira
šymą.

Jo nuomone, dabar rusai at
mes kandidato Reagano pasiū- 

kad | lymą, bet vėliau sutiks su prę- 
zidento Reagano pasiūlymu de-
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PREZIDENTAS CARTERIS NORI, KAD IRANAS BŪTŲ 
GALINGAS, PADĖTŲ KITIEMS GINTIS

BEIRUTAS, Libanas. — Irano 
parlamento pirmininkas, kalbė
damas Teherano radijo stoties 
bangomis, pareiškė, kad už po- 
ro's dienų bus išspręstas suimtų 
52 amerikiečių likimas. Jie gali 
būti paleisti ir išsiųsti namo, 
bet parlamentas gali nutarti ati
duoti juos teismui. Vienas teis
mas gali juos teisti kaip šnipus, 
o kitas gali svarstyti bylą apie 
Amerikos Iranui padarytus nusi
kaltimus.

Parlamento pirmininkas Ha- 
šemi Rafsanjani yra įsitikinęs, 
kad amerikiečiai nebus teisiami 
už šnipinėjimą, bet vis dėlto 
galėtų atsitikti, kad už tai būtų 
teisiami. Parlamento pirminin
kas suabejojo teismo galimumu. 
Jis pareiškė įsitikinimą 
“šiandien arba rytoj” amerikie 
čiai gali būti paleisti. Jis yra | rėtis dėl naujos sutarties 
pasiryžęs leisti parlamento na-’ 
riams pasisakyti, bet kalbos bus 
trumpos, nes kiekvienas nori šį 
klausimą galimai greičiau baigti.

CHICAGO, Ill. — Valstybės 
sekretorius Edmund Muskie, 
kąlbėdamas užsienio reikalais 
tedomintiems č i k agiečianis, 
pareiškė baimės dėl Irano liki- 
įno.. Sekretorius bijo!, kad dabar
tinių -Irano ir Irako konfliktas 
gali suskaldyti Iraną. Jeigu ki
lęs konfliktas suskaldytų Iraną, 
tiii /taikos tarp Irano ir jų- kai- 
myrių nebūtų. Irano šachas mo
kėjo sugyventi su kurdais, ara
bais- įr istorinėmis Irano gen
timis.
.'•.Ąfciskie pareiškė įsitikinimą, 
kad-reikalas galėtų šiek tiek sii- 
Švelnėtiį jeigu bekovojančios 
valstybės prisilaikytų galiojan- 
iių,tarptautinių įstatymų. Muš
kit pataria laikytis principo, ku
ris neleidžia jėga grobti svetimų I 
žemių. Jeigu yra teritorialinių' 
nesutarimų, tai reikia iš anksto 
pasižadėti teritorialinius klausi
nius spręsti taikiu būdu.

YOUNGSTOWN, Ohio. — 
Prezidentas Carteris, važinėda- 

' mas iš vieno Demokratų parti
jos rinkiminio mitingo į kitą, 
■spaudos atstovams noriai pa-i 
reiškė savo nuomonę įvairiomis 
Irano' problemomis.

— Jeigu Irano vyriausybė pa
leistų visai be reikalo laikomus j

Irakorkariuomenės vadovybės - centro Ahvazo mieste, Chuzes 
pranešime pirmadienį rašoma, 
kad Chorramsharo ir Abadano 
miestai, su didžiausiomis naftos 
rafinerijomis ir sandėliais visa
me Irane, yra kariuomenės ne
praeinamai apsupti. Ji taip pat 
išleido atsišaukimą į Abadano 
miesto gyventojus, ragindama 
boikotuoti kriminalinį mulos 
Chomeini režimą ir nesipriešinti 
Irako draugiškiems kariams. 
Pranešime nurodoma, kad gy
ventojai vengtų būti kovos ra
jonuose, nes namai, iš kurių ro
doma rezistencija, bus sulyginti 
su žeme.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
dėl Irano-Irako karo kursuoia 
nrieštauraujančios žinio’s. Mula 
Chomeini pareiškė per Tehera- 

konfiskavo 60 aktoriaus Jerry )no radi ja. kad 42 mahometoniš- 
kų valstybių konferenciia pa
smerks brolžudiška kara ir kad 
nutarimas nebus palankus Ira
kui. Jis reikalavo, kad Irako pre
zidentas Saddam Hussein ir 
JAV prezidentas Carteris būtų 
teisiami* už karo nusikaltimus. 
Tačiau tos konferencijos sekre
torius Habib Chatti pareiškė, 
kad Iranas ir Irakas privalo tar
tis betarpiai. Kaip žinoma, Ira
no valdžia atmetė bet kokias 
derybas, 

t
Sekmadienį prasidėjo mahef- 

metonq Id al-Adha šventės. Lai
ke ių mahometonams negalima 
kelti tarpusavio ginču ir lieti 
kraują; To dalyko “a j atolą” 
Chnmejni visai neminėjo savo 
kalboje per Teherano radiją 
šventė,s išvakarėse. Mahometo- 
niškos tautos siūlė šių švenčių 
proga paskelbti 4 dienų paliau
bas, bet kariaujančios šalys į tai 
nekreipė jdkio dėmesio.

Paskutinėmis žiniomis, Irako 
kariuomenė priartėjo prie naftos

Byla tęsiasi jau nuo liepos 
21 dienos, kada Imigracijos de
partamentas pripažino teisę 
jaunam, 13 metų Walteriui Po- 
lovchak pasilikti Chicagoje, ka
da jo tėvai nutarę grįžti į so
vietine Ukraina.

Dabar civilinių teisių unijos 
advokatai užvedė b'vlą, reikalau
dami iš Imigracijos ištaigoj 
$200.000 atlyginimo Walterio 
tėvams už pažeidimą iu civili
nių teisių, duodant leidimą jų 
sūnui pasilikti čia.

Iki bvla baigsis, Walteris ap
gyvendintas valdžios nurodvtoje 
vietoje. Tėvar-turi teisę jį ap
lankyti kartą į savaitę.
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A. PLEŠKYS

TOKIE VADOVAI GĄSDINĄ MANE

Vaikai, jeigu jūs

Taip pasakė š. m. liepos 5 d. 
Lietuvių Tautinės S-gos suva
žiavime. Chncagoje. savo kai-

1 boję konsulas Vytautas Čeka
nauskas. (“Naujienos” 1980. 7. 
29.):

“Mes auginame tris dūktas, 
visos trys eina į lietuvišką litua ; 
rastinę mokyklą, visos trys pri
klauso jaunimo organizacijom. 
Ir šiandieną aš su skausmu tu
riu jums pasakyti, kad vienoj 
organizacijoj jaunamo vadovas 
su vienu vyresniu asmsniu, žino 
mu veikėju, kalbėdami i tą jau* 
nimą pasakė
nenorite eiti į minėjimus, jums 
nereikia eiti į juos. Pasakykite 
taip tėvams”. . ♦

Tokie vadovai gąsdina mane, 
turėtų gąsdinti ir jūs”.

Kokios jaunimo organizacijos 
tas vadovas ir kokios tas vyrės 
nis asmuo, žinomas veikėjas, 
gerb- konsulas nepasakė. Bet la 
bai numanu, kokios lietuviškos 
organizacijos ar organizacija ir 
jos vadovai labiausiai stengiasi 
pataikauti Lietuvos okupantui ir 
su jo agentais užmegsti ryšius.

“G’mtasis kraštas”, leidžia
mas okupuotoje Lietuvoje, š. m. 
gegužės 22 d. laidoje, straipsny
je “Sakau iki pasimatymo” ra 
šo: “Kam tau rašėme, balandžio 
mėnesį “Tėviškės” drauguos (va 
dovaujamos sovietinio generolo 
Prano Petronio. A. PI.) kvieti
mu Tarybų Lietuvoje viešėjo iš
eivijos jaunimo grupė”.

Prieš paskutiniame to laik-' 
raštelio puslapyje randame tos 
jaunimo grupės dalyvių keletą 
nuotraukų — fotografijų. Po vie 
na nuotrauka, tarp kitų mergai
čių. randame ir tokias žinomų 
veikėju dukrų pavardes: A. Ge 
čvtė (JAV),. D. Kamantaitė 
(JAV).

Daina Kamantaitė “Gimtojo
- krašto” korespondentei taip po

rina ir tvirtina: “Prieš aštuone-
’ rius metus Lietuvoje lankėsi 
; no močiutė, sugrįžusi
• šakojo.
2 Aš taip pat turėsiu
- papasakoti. įspūdžių
> turbūt, galėč;au knygą parašy
* ti.
p Pabendravau, sus'pažinau su 
» Lietuvos ;aurimu. studentais 
v Aš manau, kad gyventi ir mo- 
; kvtis jie turi normalias sąlygas 

Lankiausi studentų bendrabu-
- čiuose — jie patogūs, geri- Kelis 

kartus buvau Universitete. Ta: 
rikra karalystė.

Ir Urvvers'tetui, ir Vilniui, ii
- Lietuvai aš sakau: iki pasimaty

mo. Drįstu taip sakyti, nes vi
liuos’. kad ši mano kelionė i tė
vų gamtine — pirma, bet ne pas
kutinė. Mano svajonė dabar — 
lietuvių kalbos kursai universi
tete.

J Iki šiol nei D. Kamantaitė, nei 
‘ los tėvas tu pareiškimu spaudo
> je neoanei^ė, nepašaukė ir ne 
pareiškė, kad j’e neteisingi ir 
nertėti. Pc k;a manyti, kad 
“Gimtasis kraštas” D. Karnan- 
tritės pareiškimą atspausdino 
teisingai.

Europos kraštu LB vadovų 
suvažiavime š. m. rugpjūčio 14- 
15 d. d., Insbruke, Austrijoje 
PLB pirm. Vyt. Kamantas savo 
kalboie tam pasakė.

“PLB labai rūpi ir Lietuvos 
reikalai. Kr i kas siūlo, kad PLB 
salintori nuo politinio darbo, bet 
♦ai klaidm^a oažiūra. V PLĖ 
Seimas Tolute įpareigoję PLB 
Vatdvba i frwti politinę komi- 

ir Č (Jai x^adovau
* Akim. Gečys. Jos tikslas.yra 

kenkti VLIKui ir dubliuoti jo 

ma 
padaug

kąriaug 
gausybė

LB 
pa
šo

darbus. A. PI.). Jos uždavinys 
— pažinti Lietuvos gyvenimo 
sąlygas ir apie jas informuoti 
svetimtaučius”. (“Naujienos’’ 
1980.10.3 d., psl. 3).

štai kokiems tikslams 
vadovai savo dukras buVo 
siuntę į okupuotą Lietuvą 
vietinio generolo vadovaujamos 
organizacijos “Tėviškės Draugi
jos” globon, — “pažinti Lietuvos 
gyvenimo sąlygas (iš sovietinių 
šaltinių!? — A. PI.) ir apie tai 
’nfbrmuoti svetimtaučius”. (Vyt. 
Kamantui okupuotos Lietuvos 
jau nebėra — tik Lietuva. A. 
PI.). *

Kodėl D. Kamantaitės svajonė 
yra Vilniaus Kapsuko universi
teto kursai, kur 70% programos 
sudaro Markso ir Lenino įdėjų 
aiškinimas ir skiepijimas, kad ir 
netiesiogiai ir tik 30% belieka 
lituanistiniams dalykams, per
pintiems komunistinėmis idėjo
mis. ir kodėl ji nesvajoja apie 
aukšto lygio JAV-ėse ruošia
mais lituanistiniais kursais, už 
kuriuos galima gauti ir univer 
sitetinc užskaita — kreditą ? t *.

žinoma, visa tai yyfasta ne be 
ievų ar tik tėvo įtaigojimo.

“Tokie vadovai gąsdina ma
ne. turėtų gąsdinti ir jus”.

“Gimtojo krašto” š. m. birže
lio 19 d., pirmame puslapyje. 

zper visą puslapį yra įdėta žmo
nių grupės nuotrauka, kurios 
apačioje parašyta: “Praėjusį sek 
madienį viešnagę Lietuvoje pra 
dėjo 25 inžinierių ir mokslo 
darbuotojų grupė iš Jungtinių 
V aisti j u, ai vykusių “T ėviškės” 
draugijos kvietiniu. Grupei va
dovauja Donatas salas”.

Iš spaudos, televizijos ir radi
jo pranešimų žinome, kad JAV 

Prezidentas, Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas (VLI 
Kas) ir Lietuvos diplomatinė tar 
nyba. sąryšyje su' Sovietų S- 
ęos okupacija Afganistane, pra- 
Sė šiais metais susilaikyti nuo 
lankymosi Sovietų S-eoje. Mums) 
lietuviams, šie metai yra skau
dūs ir svarbūs tuo. kad prieš 40 
^nefu rusai bolševikai okupavo 
Lietuvą ir laike tos okupacijom 
žiauriausiu būdu sunaikino anie 
1 milijoną lietuvių. Okupantas 
miais metais rengė dideles išk'l 
mes tos okupacijos 4(i mefu oa 
minė^’^ui ir 35 metų nuo karo 
pergalės.

Tai 25 asmenų grupei, nei JAV 
^rezidento, nei VLIKo. nei Lie
tuvos diplomatinės tarnybos pra 
ivmas rn’eko nereiškia. Taip 
na t nieko nereiškė, nei A. Gečy- 
4ei. nei D. Kamantaitei. nei ju 
tėvams, nes be jų sutikimo ir 
'taigojimo ;os ten nesilankė 
Tiems visiems svarbiau sovieti
ne generolo kvietimas-

T-^me pačiame “Gimtojo Kraš 
to” š. m. liepos 3 d. visas ptieš- 
>askuUnis puslapis Vra skirtas 

uos 25 inž. crrupės pavaizdavi
mui hUotraukose. 3-oso ttttotrau 

i koše yta pavaizduota V. Gurec- 
kfebė. kai 

Į dovms t>. 
Mk 2-ose. 
mH skirta 
Okupantas

; dank
tš stMudos žinomo,

i 'Tildvba prie VLIKo vnMybos 
buvo paskytusi rvšininku Algi
mantą Gurwką. Ryšininko pa-

tuo tarpu grupės va- 
šatas tėnavaizduotas 
Matyt. V.

ypatinga 
be tikslo

Gureekie- 
pagarba, 

nieko ne

kad PLB

mm iri niekada nepradėjo ėdi.; apylinkė turėjo’ parengimą, kur’ lietuviškos visuomenės.
> ėmė jaustis lyg koks PLB; programą išpildė aktorius V, Žu- 
valdybos politnikas. priskir- kauskas. Prieš atvykstant | či- 
••as VLIKui tvarkyti ir ntiro-, kagą p. Žukauskas gavo grasi- 
tlinėti kaip VT.IKas turi veik- j nantį anoniminį telefono |>asi- 
ti. ką posėdžiuose svarstyti ir' kalliėjhną su Čikaga, Savo pa
ko nesvarstyti, apie ką kalbėti i vanilės nepašisakęs žmogus pa-

Pirmasis Amerikos Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavimo vaizdas.

ir ko nekalbėti ir t. t. Vienu 
žodžiu, jo veikla pasireiškė VLI
Ko veiklos trukdymu, įnešant 
į posėdžius nedarnos ir maiša
ties.

Ir štai vieną dieną 1979. 9.29- 
Alg. Gureckas atėjęs į VLIKo 
valdybos posėdį, išsiėmęs raš
tą ėmė jį skaityti įžeidinėdamas 
ir žemindamas visą VLIKo val
dybą, ypač jos pirmininką. Val
dybos nariai nebepakęsdrami 
šiurkščių įžeidinėjimų ir užgau
liojimų (kas nesiderina su pa
doraus ryšininko elgesiu), papra 
šė, kad pirmininkas įsakytų nu
traukti įžeidinėjimus ir užgau
liojimus, bet pirmininkas visdėl- 
to jam leido raštą perskaityti 
iki galo ir tik tada pirm, pa
prašė jį už įžeidinėjimus, už
gauliojamus ir žeminimą visos 
VLIKo valdybos ir jos pirm., 
kaip nepageidaujamą asmenį 
(persona non grata), apleisti po
sėdį. Ir A. Gu^e^kas. savo už
gaulų raštą įsikišęs atgal į ki
šenę, išdūmė pro duris. Pado
rus ir inteligentas žmogus savo 
perskaitytą rasta palieka kam 
jis buvo skirtas, kad ji būtų ga
lima apsvarstyti. išd:skutuoti. 
padaryti atitinkamas išvadas ir 
veiksmus. Ryš ninka^ savo raš
to nepaliko tik dėl to, kad vė
liau jis galėtų liet, visuomenėje 
sukelti daugiau erzelio, ir kad 
galėtų daugiau apšmeižti VLI-

PRANEŠIMAS
ll. Liet. Bendruomenė rengia simpoziumą aktualiomis 

šių dknu t m^nvs Pagrindinės simpoziumo temos: Santykiai 
su VLIKu. ALTa ir Liet. Bendruomenė, o antroji, tema — 
išeivijos ryšiai su pavergta Lietuva.- - c. .

icrtias p’istr.lys ir jas ryšl.ins žinoinas kalbėtojas, visuo- 
nrenės veikėjas A. Kasiiilaitis iš Cleveland© ir mokytojas Ig. 
Serapinas, R. l.iei. B-nės centro valdybos gen. kckrčtorius. 
Simpoziumo moderatorius — dr. Z. Danilevičius. Yra kkirlė 
laiko diskusijoms ir klausimams.

Alsi lietuviai, besidoniihtivji išeivijos jyclitiniū ir kuitū- 
rin’u gyVenmu, yra kviečiami dalyvauti simpoziumo, kdris 
įvyks š.m. lapkričio mėn. 9 d. 3 VAI. pd£ict TautimMpšč 
muo.-c. 6122 So. Kedzie Ave., Chicago, 111. Rehgėjal

lį. Lietuvių Bendruomenės taVybus prczidiiUnŪS Saukia 
Tarybos nAiių ir atstovų suvažiavimą š.m. grdndfio M dieną 

.Tautiniuose hsmuosc, 6422 So. Kedzie Ave„ Chicago^ Ill.
Organizacijos .yrą kviėčiairros dalyvauti — Atsiusti -savo 

atstovus. R. Liet. bendruomenė yra federalinio rftganlžACfftio 
pagrindu, tnd visos lietuvių očgahiažcij’ds gali ir yra kviečia
mos Įsijung’i j Reorganizacinę Liet. Bendruomenė. Rengėjai

tarė hevažiuoti pas tuos *nca:Š 
kilis”, “Įtartinus žmonos ”, o jei

• Reg. Ij3. Marquette Parko važiuos, tai būsiąs izoliuotas ii
KEISTENYBĖS

Ką. Tą jis ir padarė. Savo raš
tą jis perrašė, sušvelnino ir pas
kelbė spaudoje, kaltindamas

PLB pirm. Vyt. Kamantas ne
susižinojęs ir neišsiaiškinęs. įvy 
kio su VLIKu, tudjau paskelbė, 
kad ne Bendr. ryšininkas, bet 
VLIKas Įžeidęs PLB ir dėl to 
Bendruomenė nutraukianti ry
šius su VLIKo valdyba.

Iš anksto, su kieno tai pagel- 
ba, surežisuota komedija buvojkėtis Lietuvos laisvinimo bylo
suvaidinta su dideliu nepasiseki
mu. Lietuviškoji- visuomenė 
Bendruomenės vadovų plepa
lams nepatikėjo: kaip VLIKą rė
mė iki šiol, taip teberemia ir 
šiandien, tik- didesnėmis pinigi
nėmis aukomis.

“Tokie vadovai gąsdina mane, 
turėtų gąsdinti ir jus”.

Toliau savo kalboje konsulas 
Vt. Čekanauskas sako: “Mes 
turėsime lietuvių, jei jiė bus čia 
Amerikoje, bet baimė , kyla, ko
kie bus tie lietuviai? Ar už se
kančių 10 ar 20 mėtų dar tie lie
tuviai dirbs nepriklausomos Lie 
tuvos Idealo vedami, ar dabar 
tinės Lietuvos idealo vedami?”

Ar D. Kamantaitė, A. Gečy 
tė, V. Gureckienė ir kiti pana 
šūs dirbs nepriklausomos Lietu
vos atstatymui, ar dabartinės s< 
vietinės Lietuvos idealo įgyven
dinimui?

. Iš Baltlmorės, iuo; pal klausi
niu skambino J. (Voila.. V. Žu
kauskas p. Gaik’s paklausė, iš 
ko jam būtų reikalinga gauti lei- 
(h’nią vykti j Čikagą. Solis!ui 
Danuo'iūi rcikėjp gauti leidimą

ALTos pirm. dr. Kazio 
Šidlausko politines 

kalbos ištrauka
Minint 40 metų sukaktį nuo 

Lietuvos pavergimd, dr. K. Šid
lauskas Chicagoje pasakė svar
bią politinę kalbą. Čia pateikia
ma jo kalbos ištrauka: .

“.. .Net iš atsakingų visuome
nininkų tenka girdėti pareiški
mų, kad mes nieko negalime ti- 

je iš^ Vakarų valstybių, o turime 
tik pasitikėti lietuvių tauta pa
vergtoje tėvynėje. Tą girdint, 
kyla klausimas, kas lietuvių tau
tai padės išsilaisvinti, jei jos pa
vergėjams bus lemta užvaldyti 
visą pasaulį? Kokią Lietuvės 

galime 
prielai-

laisvinimo politiką mes 
lūkėti esant tokioms 
(toms ?

išvada 
paverg-

Atrodo, kad logiška 
būtų tokia: mes savo 
tiems tautiečiams turime aiš
kinti, kad jie tūri bendradar
biauti su savo pavergėjais, nes 
vis tiek jiems išeis geriau, jei jie 
bus lojalūs pasaulio nugalėto
jams. Tada laisviems lietuviams 
irgi neliktų kitos išeities, kaip 
tik bendrauti su lietuviškais bol
ševikais.

Amerikos Lietuviu Tarvba 
.yra . pasiryžusi jungti visas 
Amerikos lietuvių jėgas bend 
ram beturiu tautos laisvinimi 
darbui, atmetant bet kokias to- 
talistines pastangas sujungti 
Amerikos lietuvius po vieno ar 
kito' fronto vėliava. Amerikos 
lietuviai perdaug ilgai yra gy
venę šiame laisvame krašte, kad 
kokios iiorš totalistinės pastan
gos ir tendencijos būtų jiems 
priimtinos. Tik bendromis pas
tangomis, gerbdami vieni kitų 
nuomones, mes vėl galėsime 
įdėti saVo pilną įnašą į Lietuvos 
laisvinimo darbą ir iškovoti lie
tuvių tautais laisvės rytą.”

Kaip žinoma, dabartinis AL
Tos pirmininkas dr. K. Šidlaus
kas yra. teisininkas, tarptautinės 
teisės žinovas ir politinis autdri- 
tbtas. Todėl, ką jis sakė, reikia 
įiriihitt už liesą, čia paminėtos 
jo politinės kalbos ištraukos 
yra svarbios, logiškos, atremtos 
Į -gyvenimo rearybę, visiems ge- 
>s valios licluviains įsidėmėti

ni os ir žinotinos: lai politinio kel
rodžio mintys, pasisakymai.

V. Reik

r&trtihis sąnmnirųrurtiass solida- 
riimas ir tautinis ryžtas yra lie
tu rių ta ii tos ir valstybfhės egzis

tencijos laidas!
«

iš KGB. Į lai p. Gaila neatsakė.
Reporterė Z. J.

Lietuvių Bendruomenės Mar
quette Parko apylinkės valdyba 
kasmet rengia tradicinį rudens 
balių, kuris šiais metaįs įvyko 
spalio 4 d. šaulių Namuose, Ohi- 
cagoje. Į šį tradicinį LB balių su
sirenka tik patriotai lietuviai, 
kurie besąlyginiai Vemia mūsų 
laisvinimo veiksnius — ALTą ir 
VLIKą, ir kurie yra griežtai nu
sistatę prieš bet kokį ryšių už
mezgimą su Lietuvos okupanto 
samdiniais.

Balius prasidėjo 7 vai. vak. 
Svečius prie įėjimo pasitiko il
gametis Sibiro kalinys Jonas 
Kreivėnas. Visam iškilmingam 
baliui vadovavo darbštus, ener
gingas ir sumanus tos apylinkės 
pirm. Ignas Petrauskas, talki
nant ir kitiems valdybos na
riams, ypač J. Bagdžiui.

Buvo trumpa programėlė, ku
rią, pati gitara pritardama, iš
pildė solistė Jūratė Tautvilaitė. 
Padainavo 6 daineles, kuriomis 
svečiai buvo sužadėti ir plojimų 
nepagailėjo. Keletą dainelių plo
jimais išprašė, net pakartoti. 
Baliuje dalyvavo ir solistės tė
velis p. Tautvilas.

Pasibaigus programai ir stai 
lūs apdėjus gausiais vaišių pa
tiekalais, tas vaišes iškilminga 
susikaupimo malda palaimino 
kun. Vaclovas Zakarauskas. Lai- Tričys ir visa eilė kitų garbingų 
ke vaišių svečių nuotaika buvo visuomenininkų. Salė buvo pri
pakili, draugiška žr maloni. Sta
lai vis nuolatos papildomai bu- malonių svečių.

LKDŠ biuletenis Nr. 20

(1980 m. rugsėjo mėn.)
Lietuviu Krikščioniu Demo

kratų Sąjungos konferencija, 
įvykusi š.m. gegužės' 24-25 die
nomis Chicagoje, buvo gausi da
lyviais. Programa buvo įvairi ir 
įdomi- Suvažiavimas išrinko 
naujus valdomuosius organus.

LKDS Centro komitetas pasi
skirstė pareigomis kaip seka:

V. šoliūnas — pirmininkas, 
St.’Lūšys — vicepirm., Pr. Po
vilaitis — vicepirm. (pirmininko 
oa variuotoj as), A. Venckus —, 
vicepirm. (tarptautiniam reika
lui), A. Viliušis — sekretorius, 
L. Jaras — iždininkas, dr. A. 
Augienė — moterų reikalams, 
I. Paskųs — finansai, R. Tričy- 
tė — jaunimo reikalams, St. Du-, 
■sauskas — organizaciniams rei
kalams, J. Inčiūra — ariminist- 
aėija ir E. Vilimaitė — proto- 

<Olų sekretorė.
❖ ❖ *

Mokytojas J. Jokubka, LKDS. 
iikagos skyriaus pirmininkas^ 
Įteikė centro komitetui 500 do- 

IRENA PETRAUSKIENE

Norėčiau sugrįžti
Norėčiau sugrįžti į tėviškę brtmgiĄ-, 
Ir į josios rūtų darželius.
Norėčiau vėl skinti baltąsias ramunes, 
Ir vėl pinti gražiausius Vainikinė.
Norėčiau matyti banguojančią jūrą, 
KUt nešviavo tnintys mane teflyn. J 
Ak, norėčiau sugrįžti, o tėviške brangi, 
Ir būti per amžius su tavim. * r-
Ten pasveikinčiau aš rūpintojėlį, 
Pax lėčiau prh> kojų ramunių žfrrtų, 
•lath padėkočiau už atgimusią laisvę 
Ir su nekantrumu laukčiau sekančio rytojaus.

• * *
Irena Petrauskienė Chicagos kultūringai visuomenfi

r.iai pažįstama kaip vokalinio meno pu<welėloja ir sJistė. šiuo 
laiku ji pradėjo reikštis ir sava kūryba — eiliavimu^ Vienas jos 
eilėraštis čia ir spausdinamas. Irena Petraliskienė yra I, Lietuvių 
Bendruomenės Cicero apyl. valdybas vicepirmininVė, Z. j.
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vo apkraunami skoningu, gar
džiu, gausiu ir įvairiu maistu. 
Moterys ir vyrai pas. gardžiuo- 
dami valgė, vaišes paįvairinda
mi įvairiais silpnesniais stip
resniais gėrimais. Visi valgė ir 
linksminosi bei šoko iki vėlyvos 
nakties, šokiams grojo a.a. Kas
to Venckaus vardo orkestrai 
Veikė gausi loterija ir baras.

Iš garbingųjų svečių ir žy
miųjų visuomenės veikėjų baliu
je dalyvavo: Bendruomenės gar
bės pirm. dr. Zenonas Danilevi
čius su žmona, centro valdybos 
pirm. dr. Vytautas Dargis, Nau
jienų redakt. Martynas Gudelis, 
centro valdybos sekr. Ignas Se
rapinas su žmona, dainininkų 
būrelio vedėja Teodora Šarapi- 
nienė, centro vald. ižd. p. Ka
činskienė ir p. Kačinskas, centro 
v-bos vicepirm. A. Repšienė, 
apygardos pirm. inž. Dubauskas 
ir jo mamytė p. Dubauskienė, 
Marquette Parko' apyl. pirm. Ig
nas Petrauskas, kuris buvo šio 
baliaus spiritus movens — vado
vas, Cicero apyl. pirm. p. Pranc- 
kevičius su žmona,. Brighton 
Parko apyl. pirni.VVal: Pocius 
su. žmbhą^,Eęsr/(pMcago,, In<|., 
pirmi. Kv^tiurinskas’su žmona, 
kelių knygų autorius inž. V. že
maitis, inž. Adomaitis, dail. J.

sirinkusi pilnutėlė linksmų ar 
A. Pleškys

lerių auką, kurią skiria lietuvių 
jaunimo politiniam auklėjimui.

Tai tikrai gera pradžia taip 
svarbiam ir seniai reikalingam 
klausimui spręsti; tai labai svei
kintinas reiškinys.

V. Red.

Kronikos žinios
• R. LB rengia tradicinę 

Kūčių vakarienę, kuli Įvyks Ta
rybos prezidiumo narių ir atsto
vų suvažiavimo dieną, 7 vai. 
vak., Tautiniuose namuose.

Dainininkų būrelis, vadovau
jamas T. Serapinienės, jau yra 
pakviestas atlikti vakaro pro
gramą ir jis jau repetuoja.

Kvietimai jau platinami ir 
juos galima gauti pas apylinkių 
valdybų pirmininkus ar jų val
dybų narius. Kvietimų reikalu 
skambinti po darbo valandų 
šiais telefonais: Ig. Petrauskas
— 925-1089, St Pranckeviėius
— 656-2550, K. čiurinskas (249) 
365-4194, A. Repšienė — 378-

(Nukelta Į penktą puslapį)

21%

*



Solistai
Rimas Strimaitis, Valentinas Liorentas, Vytautas Paulionls,

Roma Mastienė, Margarita Momkienė, Audronė 
Simonaitytė-Gaižiūnienė, Julius Savrinas, Vytas Radys, 

Bronius Jančys, Nelia Paulauskaitė, Julita
Šermukšnytė-Burgess.

i
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LIETUVOJE GIMUS POETAS CZESLAW 
i MILOSZ GAVO NOBELIO PREMIJA

(Tęsinys)
Giminė, kurios vardą nešioju, 

yra kilus iš Lužicų serbų ir pa
siekus Kėdainius kolonizacijos 
metu, kažkur Zigmanto Augus: 
to laikais. Anų laikų, t. y. XVI 
amžiaus, siekia dokumentai. Kai 
kurie Milosz’aL praturtėjo Sapie 
gos tarnyboje ir nužygiavo dar 
toliau:į rytus, į Gudiją.' Tokia 
Drang.nach Osten istorija. Bend 
fai,: tai buvo vidutinė bajorija, 
kariavusi, ir, kitas smulkesnes 
tarnybas ėjusi. ’ Vienas Milosz 
nužygiavo, su. Napoleonu į Is
paniją, ten vedė ię liko. Kitas 
piarądo kpj^ 1831 ;m. prie Os-> 
trolenkos ir pagarsėjo tuo, kad. 
vienam rusų generolui, pastū
musiam ;jį Varšuvos, viešbuty, 
drožė medine koja per galvą ir 
nutrenkė nuo laiptų. Mano dė
dukas, miręs prieš mano gimi
mą, dalyvavo 1863 m. sukilime 
ir stebuklingai išvengė Sibiro. 
Tai , buvo kaulingas, kanapinių 
ūsų bajoras, aistringai mėgęs me 
džioklę ir su užsidegimu prisi
dėjęs prie apylinkės gyventojų 
padaugėjimo. Kartų kaita.,.vie
nos giminės tąsoje, keisti vaisiai, 
kuriuos gimdo jos visuomeninės 
pozicijos griuvimas, “sūnų palai
dūnų”, žūstančių kažkur didelių

miestų kloakose arba išganymo 
ieškančių moksle ir mene — 
šios įdomios problemos beveik 
nėra lietę lenkų rašytojai. Tho
mas Mann gvildeno ją “Bud- 
denbrokuose”, William Faulk
ner pietinių valstybių epopėjo
je- Nieks nepasižymi tokia ašt
ria opozicija klasei, iš kurios yra 
kilęs, kaip “sūnūs palaidūnai”. 
Jų intelektualizmas žymia dali
mi yra sukeltas noro duoti sayo 
gyvenimui formą priešingą tai, 
kurią turėjo jų tėvai.

Oskar Milosz, išauklėtas Pran 
cūzijoje, rašęs prancūziškai, pri
pažino save lietuviu. Lenkų jis 
nemėgo. Ne lenkų apskritai, bet 
lenkų bajorijos, kurios blogu
mą jaunystėje gerai pažino, nes 
ji turėjo ypatingą talentą per
sekioti ir niekinti asmenis, iš jos 
tarpo kuo nors išsiskiriančius. 
Jam taip pat buvo svetimas kal
ba pagrįstas tautybės suprati
mas. “Gente lithuanus” terminą 
jis ėmė pažodžiui. Briusely, kaip 
Lietuvos atstovas Tarptautinėj« 
Komisijoj, mėginusi o j išspręsti 
Vilniaus. Liausimą, (1919 m.) Jš
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ALOYZO JURGUČIO trijų veiksmų opera
Libretas — ANATOLIJAUS KAIRIO

Režisierius — Petras Maželis
Dailininkas — Jurgis Daugvila

Dirigentas — Aloyzas Jurgutis

a Stato Lietuviu Meno Ansamblis DAINAVA
M £ -

8 a a a a a :a a a a a 
I a a a

Laikas
1980 metais : į

lapkričio 8 <1. 9 vai. vakare 1 < j 
lapkričio 9 <1. 3 va). popiet ’ •;

AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
6727 South California Avenue. 5 Į '

Bilietai
GIFTS INTERNATIONAL (Vaznelių prekyboje), 2501 West 
71st St., Chicago, IL G0629. Tel. -171-1424 (darbo valandomis).

Tuo pačiu adresu .galima bilietus užsisakyti ir paštu.
KAINOS: $15, $13, $12, $9, $6, $5. ?

. ’ • Ai ’

MARIJOS

Lietuvių Meno Ansamblis Dainava

lenkų pusės turėjo priešą prote- Doboszynski.
šorių Aszkenazy. Jie ginčijosi^ 
lenkiškai. Man jis rašydavo ar-f 
ba prancūzų arba puikia sena

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS i
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- ; 

į?. ČIAMOS TREČDALĮ METŲ! Į 
r~ Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati' 
nimo vajaus talką! s (

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 & HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Paminint Lietuvos kariuomenės 
kūrimosi pradžią

Kai mūsų išeivijos įvairiose vietose kiekvienų metų pabai
goj (lapkričio ar gruodžio mėn.) 
gražiai būna paminima Lietu
vos kariuomenės kūrimosi pra
džia, tad tokiu.^tveju yra man 
malonu ši tą prisiminti apie tos 
kariuomenės kūrimosi pradme
nį, nes man pačiam yra tekę 
matyti tuos žmones, kurie viso
keriopai stengėsi organizuoti 
lietuvių kariuomenės savanorių 
būrius, kada buvo paskelbta at
gijusi Lietuvos nepriklauso
mybė.

Kai buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybės deklaracija, 
tad tuojau mūsų žmonės ėmė 
manyti, kad reikia tuojau turėti 
savo kariuomenę. Ir tada man 
teko pastebėti, “kad man gerai 
pažįstamas Kazys Škirpa sten
gėsi visiems Įrodinėti, jog reikia 

. tuojau sukurti tokią Lietuvos 
kariuomenę, į kurią savanoriš
ku būdu įstotų tie asmenys, ku
rie yra pasiryžę sudaryti tinka
ma laisve visai Lietuvai. Ir man 
tada žymesnieji asmenys pasa
kydavo, kad tik Kazys Škirpa 
pirmiausia iškėlė lokį klausimą, 
kad reikia pasistengti sukurti 
karių savanorių eiles.

Kai mūsų savanorių kariuo
menei buvo nelengva kovoti su 
visokiais priešais, tad pats Ka

lenkų kalba, gurios jį išmokė jo 
pirmas preceptofius tūlas ponas

Lankydamasis Lietuvos pasiun 
tinybėje. Malesherbes aikštėje, 
jausdavau šio pasaulio keistu
mą. Lietuvos pasiuntiniu tuo
met buvo Klimas (Milosz jį vi
suomet minėdavo su didžiausia 
pagarba ir nuoširdaus draugiš
kumo akcentu). Taigi, mes su 
Klimu buvom gimę maždaug 
pusantro kilomentro nuotolyje, 
bet tai buvo “svetima pasiunti
nybė”, nes aš buvau Vilniaus gy 
ventojas, iš kitos sienos pusės. 
Nesibaigia paradoksai: pama
tęs mano bobutę iš motinos pu
sės, kiekvienas ją pripažintų 
tikra lietuvaite: pavartęs jos 
asmens dokumentus pastebėtų, 
kad jos pavardė yra Kunat arba 
Kūnalas, iš Syruč arba Siručių.

Visa tai yra lyg į vandenyno 
gelmę nugrimzdę kontinentai- 
Bet pėdsakus užtrindami nieko 
nelaimėtume, nebent norėtume 
būti žmonėmis, kilusiais iš nie
kur. Anas Europos kampelis 

I yraneatskiriamai su manim su- 
] augęs ir aš nenorėčiau, kad ma- 
j no vaikai jį užmirštų”.
j Jš Dirvos

zys Škirpa pareiškė, jog būtų vičius, M. Žvirėnas, Vienuolis,- 
naudinga pagalbos būdu suda
ryti mūsų kariuomenei kokius 
nors talkininkus. Tokį klausimą 
iškėlus 1919 m. birželio mėn. 
pradžioje Mato šalčiaus inicia
tyva buvo sušauktas būrelis 
žmonių, kurie galėtų tokį reika
lą apsvarstyti. Į tokį susirinkimą 
buvo atvykę' šie asmenys: T. 
Ivanauskas, F. Kirša, A. Klimas, 
B. Kodaitis, M. Mikulevičius, V/ 
Putvinskis, B. Sruoga, M. šal
čius, P. Šalčius, A. Žmuidzina-

valstijos teisino sprendimą, kadi 
trys mergaitės — 15, 13 ir 10 
metų amžiaus — turi gyventi 
su tėvu.

Persiskyrusi motina, gyvenan- 
i ti susidėjusi su draugu Wayne 
Hammon, norėjo atgauti tų 
mergaičių globą. Aukščiausiojo 
teismo nuomonę,', toks motinos 

j gyvenimo būdas ’ netinka jau-
noms mergaitėms.

— prekybos departamentas 
pranešė, kad rugpiūčio mėnesį 
Amerikos rezervai padidėjo 753 
mil. dolerių ir dabar siekia 
22.58 bil. dbieriųį. Užsienio va- 

Į'liutos atsargos pakilo 453 mili
jonais dolerių it dabar yra 
$5.84 bilijono.

Žukauskas. Talkininkų orgarfi- 
zacija buvo pavadinta šaulių 
Sąjunga. Šios sąjungos veiklą 
geriausiai sutvarkė Vladas Put
vinskis. Ir šioji šaulių sąjunga 
pasireiškė kaipo geriausia talki
ninkė Lietuvos kariuomenei.

A. Kelmutis

PATVIRTINO 1LLINOJAUS
TEISMO SPRENDIMĄ

JAV Aukščiausiasis teismas 
patvirtino ankstesni Illinois

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol. j
Pavardė ir vardas' 
Adresas į

'• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas____________________
Adresas --------------------------------------------

Spomoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas---------------------------------------------------------
Adresas —..................................................... .....——--------------- «

., kuriai

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, UI

« BOPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206

liėjiui U apaudot ir galima gauti knygų rinkoje

'• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas -
'Adresas ---------------------------------------------------------------------

Kazio Šidlausko knyga apfe Amerfkot lietuvių pwtan- 
daryti ftako* J kraito politiką. 102 p*I. Kaina f 1J56.ges

Knygos bus Išsiųsto*, Jei 11.50 čekis arba Money Orderi* 
bua pasiųstai tokiu adresu:

1731 8*. H&LvtM S Chlc«C«, RL

— General Motors korporaci
ja ” žada 1985 metais- išleisti 
elektra varomus automobilius. 
Jie būtų dviejų vietų ir galėtų 
pasiekti 5Q mylių į valandą greL 
tį. Nepasakyta, kiek mylių pa
darys nepąpildyta baterija.

— Sakoma, kad artistės Mary 
Tjder Moore vienintelis sūnus 
Richard C. Meekęr Jr. nusišovė, 
kai jo mylimoji atsiskyrė.

— San Francisco apeliacinis 
teismas pradėjo vėl nagrinėti 
Patricijos Hearst bylą. Skunde 
nurodoma, kad ji buvo netinka
mai ginama.

KVIEČIAME f NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadienį, š. m. spalio 26 dieną

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St. ir S. Western Ave. Chicago, Illinois

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įčj'imas §20.
♦ " ‘ ’ e •

*‘ ' V

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100
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$24.00
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Kviečiame visus į sukaktuvinę

tais metais, kai Naujienas pradėjo nepaprastai spausti 
pinigų nedatekliai, tai pagalbon atėjo tokia laisva spau
da, nepriklausoma Lietuva ir lietuvių tautos laisve be
sirūpinantieji lietuviai Jeigu nebūtume gavę tos pagal
bos, tai Naujienos būtų nepajėgusos išsilaikyti Lietu
viai prirėmė savo petį ir sumetė auką, Naujienos 
atsigavo ir eina kaip iki šių metų ėjusios.

Amerikos ekonominis gyvenimas gerokai pasun
kėjo. Pabrango ne tiktai popierius, dažai, šildymas, 
elektra, pašto patarnavimas, bet paprango ir viskas, 
kas surišta su spauda. Nujienos buvo priverstos pakel
ti savo prenumeratą, gintis nuo skolų. Vienas kitas pa
vyduolis bando dar pakenkti dienraščiui. Jis. negali 
pakęsti, kad Naujienos eina išbandytu ir žinomu lais
vos spaudos keliu. Neturint didesnių atsargų ir turint 
tiek daug pavyduolių, dienraščiui vis sunkiau darosi 
gintis.

Naujienos turi didoką skaitytojų skaičių, bet ne
turi pakankamo darbininkų skaičiaus. Bendradarbiams 
mokėti nepajėgia, o talkininkų didesnis skaičius ,suda
ryti darosi vis sunkiau. Naujenos net nesudarė 
didesnio komiteto 66 metų sukakčiai paminėti. Patrė- 
jų buvo daug, bet komiteto darbininkų skaičius ne toks 
didelis. Geri patarimai yra naudingi, bet peties pri- 
rėmimas yra daug vertingesnis. Komiteto šiam vakarui 
suruošti nepajėgėm sudaryti, bet kelių pasišventėlių gru

Naujienų šventę
Ateinantį sekmadienį, spalio 26 dieną, 4 vai. po pie

tų Chicagoj, Beverly Country Club patalpose minėsime 
Naujienų 66 metų sukaktį.

Pirmas Naujienų numeris pasirodė 1914 metų va
sario 19 dieną. Visą pusmetį Naujienos ėjo savaitraš
čiu, po to pradėjo eiti tris ir keturis kartus savaitėje, o 
nuo 1914 metų rugpiūčio 5 dienos išėjo dienraštis. Kiek
vieną dieną jis išeina ir dabar.

Ateinančių metų vasario ly dieną Naujienos jau 
bus 67 metų. Naujienos niekad nemėgdavo girtis. Jos 
niekad-sau metų neprisidėdavo, kaip tai daro Naujienų 
kompetitoriusl" Pirmas mūsų varžovų numeris išėjo 
1916 metų kovo 31 dieną. Tas laikraštis tokiu ėjo per 
55 metus. Bet naujai atsiradę “žurnalistai”,, negalėjo 
pakęsti, kad Amerkoje būtų kitas lietuviškas laikraš
tis, pradėtas ankščiau leisti, negu jų leidžiamas, tai 
prisidėjo aštuonerius metus ir dabar vadinasi “seniau- 
su Amerikos lietuvių laikraščiu.” Mes turime įrody
mus, kad jis pradėjo rodytis dviem metais - vėliau, ne
gu Naujienos, bet mums yra svarbiau teisybė, negu 
tuščias pasigyrimas. Esame įsitikinę, kad Amerikos lie
tuvių daugumai svarbiau teisybė, negu tuščias ir me
lagingas pasigyrimas.

Nepasigirdami galime pasakyti, kad Naujienos 
yra seniausias lietuviškas dienraštis ne tik Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje. Jeigu Lietuva būtų buvusi ne
priklausoma, tai šiandien Lietuvoje būtų senesnių lie
tuviškų dienraščių, bet rusams pavergus Lietuvą ir iš
ardžius visą lietuvių tautos laisvę ir nepriklausomą gy
venimą, buvo sustabdyti pačių lietuvių leidžiami dien
raščiai, o pradėti leisti tiktai okupantiški. Vietoje lie
tuviškų laikraščių pradėti leisti lietuviškai prirašyti 
rusiški laikraščiai. Jie iš pagrindų suklastojo visą lie
tuvišką praeitį ir pradėjo leisti okupanto spaudą.

Naujienos yra ne tik seniausias, bet ir lietuviškiau
sias lietuvių dienraštis. Naujienas prirašo lietuviško
mis problemomis besirūpinantieji lietuviai. Naujienas 
remia Lietuvos laisve besirūpinantieji lietuviai. Praei-

Magdalena Stankūnienė Vasaris (medžio raižinys)

VILNIUJE LENKAMS GALIMA, 
SEINUOSE LIETUVIAMS - NE

1980 m. sausio 27 d. lankiau
si Seinnuose. Niekieno nepasiųs' 

' tas, be jokios “misijos”, priva
čiai. Ir ten man teko pergyven
ti didžiausią nemalonumą. Pats 
patyriau, kaip ten brutaliai lie
tuviams net giedoti trukdoma, o.

pė vs dėlto nutarė šį vakarą suruošti ir tokią simbolinę 
sukaktį paminėti.

Neturėjome progos visiems išsiuntinėti kvietimus, 
neturėjome laiko laiškams parašyti, bet esame tikri, 
kad vakaras įvyks. Jame bus keli liūdni dalykai, bet bus 
ir linksmų įvykių. Kas atvyks, tas nesigąilės

Naujienų steigėjų jau nėra. Darbą atlikę, jie iške
liavo, bet banketan atvykusieji turės progos pamatyti 
Juozą Šmotelį, vienintelį gyvą Naujienų steigėją, kuris 
dalyvavo pirmame Naujienų steigimo posėdyje ir visą 
gyvenimą žingsniavo kartu su Naujienomis. Jis daug
prisidėjo prie Naujienų įsteigimo, sustiprėjimo, jas ad-j 
ministrąvo, spausdino, joms rašė ir džiaugėsi parašyto
mis teisingomis, istorijomis.

Sukaktuviniame vakare turėsite progos susipažin
ti su gausiais Naujienų redaktoriais, kuriei neima dide
lių algų, kuriems niekas nemoka po “kvoterį” už eilutę, 
bet prirašo dienraštį įvairiausiomis naudingomis 
žiniomis. 5 .

Minėjiman atvykusieji galės pasiklausyti širdį lie
čiančios Ąžuolo Stelmoko muzikos ir pašokti pągal mo
derniškiausią ritmą.

Atvykusieji bus pavaišinti skaniausiai paruošta 
jautiena ir kitu skaniai paruoštu maistu.

Bankete bus traukiama loterija, turinti didoką kie
kį vertingų dalykų. Už vieną dolerį bus galima laimėti 
pačių Naujienų skirtą $200.00 prizą. Yra brolių Evan
sų $150.00, yra Donaldo Petkaus ir Miškinytės šimto 
dolerių prizai. Yra didokas kiekis ir mažesnių, bet labai 
vertingų prizų. Didelė daugybė vertingų daiktų, knygų 
ir senienų.

Bet svarbausia, bankete bus vertingų žmonių, ku
rie suka lietuviškąjį visuomeninio gyvenimo ratą ir 
siekia teisingesnių ir tikslesinų žinių; gražesnio ir šil
tesnio gyvenimo, šviesesnės ir protingesnės veiklos, kad 
lietuviai nebūtų atsilikę, kad jų neišnaudotų, kad jie 
būtų pavyzdingi ir naudingi piliečiai...

Reikia neužmiršti, kad Naujienų sukaktuviniame 
bankete turėsite progos susitikti su pačiais geriausiais 
ir įdomiausiais Amerikos lietuviais, kurie visą laiką

8 d.Grįžęs Romon, vasario 
parašiau italų kalba pranešimą 
popiežiui, aprašydamas išgyven
tą įvykį ir nušviesdamas padėtį 
bei popiežiaus tėvynėje vykdo
mą diskriminaciją. Nerasdami 
teisybės teisėtu keliu, lietuviaiLUVldUlb glCVAVia UTk VLVllld, V, LUIOYDCO IClOCtU. LtCtUVlėLl

man neleido nė Mišių laikyti- bus priversti išeiti -į pasaulinę
Nusprendžiau ir iš savo pusės spaudą.

viešai iškelti šią nežmonišką, _ x ,j. , . . .. .. .. , | Bet kaip padaryt, kad toksdiskriminaciją, kurią jau dauge-1 r 5 . .
Ii metų Kenčia Seinų lietuviai. 
Tačiau vis delsiau, laukdamas, 
ar negalėsiu iškelti ir kokio nors 
pozityvaus atgarsio. Betgi da
bar, jau praėjus daugiau kaip 
pusmečiui, skatinamas iš įvai
rių šalių, ryžtuosi paskelbti Šv. 
Tėvui įteiktą raštą Seinų lietu
viu reikalu..

Tačiau pirma noriu priminti 
kelis prieš tai padarytus žings
nius ar bent šiokius tokius at
garsius.

RAŠTAS ŠV. T VUI

mano pranešimas, kartų su ma
no’ parvežtu seiniečių raštu len
kiškai, patektų į popiežiaus ran
kas ir nenueitų tuojau į... Vati
kano archyvus ?

. Specialiai sušauktame. Romos 
.Lietuvių Kunigų Vienybės posė 
,dyje (dalyvaujant" ir vysk. Ant. 
Dęksnįui) perskaičiau popiežiui 
rašytą laišką. Laukiau" pasisaky 

. mų bei priekaištų. Tačiau tik 
prel. L- .Tulaba pastebėjo, kad 
... nediplomatiška išeiti ir su 
“grasinimais’’, kad laiškas per- 
ilgas (daugiau kaip 4 mašinraš-

kovojo už lietuvybę ir gynė nelaimėn patekusios lietu
vių tautos teises. Užginsite, kaip buvo steigiamos pačios 
naudingiausios Amerikos lietuvių organizacijos ir.kaip 
gudragalviai planavo jas išardyti... Naujienos padėjo 
lietuviškas draugijos steigti, jos padėjo tas draugijas 
puoselėti ir laiku įspėjo apie pavojų, ragindamos mūsų 
pasiryžėlus toliau tęsti visiems naudngą darbą.

Kalbos bus trumpos, bet turiningos. Muzika bus 
lengvutė, o nuotaikos bus pačios geriausios. Kviečiame, 
atvykti, nelaukti specialių laiškų ir vykti be jokių pra
šymų. Tiktai prašome tel. paskambinti (421-6100), kad 
atvyksite, ir kad vakaro šeimininkės rastų vietos ir 
lėkštę prie stalo. Esame tikri, kad nesigaiulėsite. 
Laukiame.

čio puslapiai).
Aš tuoj išsitraukiau kitą vie

no puslapio “santrauką” ir per 
skaičiau. Visi pritarė.

Bet kaip dabar šį raštą per
duoti popiežiui?. Kilo daug su- 
manyifių ir pasiūlymų. Tačiau 
niekas neišdrįso. įsipareigoti.

Kreipiausi, per 1 vieną pasiū 
lymą, į saleziečių atstovybę prie 
Šv. Sosto. Sutiko laišką perduo
ti sekretoriatui, bet man to bu 
vo permažąi.

Prašiausi priimamas pas kard. 
A. Samorę. Maloniai priėmė, 
nors dar gripo kamuojamas. 
“Pasiųsk tiesiogiai -r popiežius 
gaus”, diplomatiškai patarė. 
Nusileidęs į Vatikano paštą, 
ėmiau ir pasiunčiau vieną kopi 
ją be pašto ženklo, kaip tai pri
imta šalies galvai.

Aplankiau kardinolą Agnelo 
Rossi, brazilietį, užimantį augš- 
tą vietą.'’Jis pats paprašė rašto 
apie Lietuvą, kad galėtų, per
duoti popiežiui. “Apie Lietuvą 
galėsiu paruošti, — atsakiau,— 
tačiau čia turiu kitą”. Ir jam 
įteikiau kopiją rašto apie Sei
nus. Po savaitės skaičiau Vati
kano dienraštyje “L’OsservatOr 
re Romano”, kad kardinolas bu
vo popiežiaus priimtas, tik nesu
žinojau, ar buvo “priimtas” ir 
tas laiškas.

(Bus daugiau)
(Iš “Tėviškės Žiburių”)

— Dabartinė Chicagos mo
kyklų superintendente dr. An
geline Caruso ir jos pavaduoto
jas Monford Byrd Jr. yra tarp 
septynių kandidatų užimti Chį- 
cagos mokyklų superintendento 
pareigas. Kiti penki yra ne iš 
Chicagos. Superintendento me
tinė alga būtų $100,000.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Okupantų galybė, nuo kurios iki šiol drebėjo 
visas kontinentas, kasdieną vis labiau ima silp
nėti, o jų išblaškytos po visą Europą jėgos pra
deda tirpti kaip pavasariui išaušus pašlaitėse už
silikęs ir ištižęs sniegas. Lietuvoje jau kiekvie
nam buvo aišku, kad jie karą jau yra pralaimėję, 
nes visur jau buvo galima pastebėti blaškymasis 
ir didžiausias nervingumas, nors visa tai vis dar 
bandė pridengti ir paslėpti. Karių ūpas dėl am
žino “planingo” traukimosi jau buvo labai kritęs, 
bet partijos vadai, kurių rankose buvo sukoncent
ruota visa valdžia, ryžosi laikytis tol, kol galuti
nai subyrės visa jų, anksčiau taip tvirta buvusi, 
karo mašina. Todėl propagandos ministeris ir vi
sa jo ministerija vis dar nėrėsi iš kailio beįtikinė- 
dami, kad karą laimėsią jie, bet vargu ar betikėjo 
tais tvirtinimais ir jie patys, nes visi realūs da
viniai jau rodė visai ką kita. Juk negalėjo gi jie 
nematyti kasdieną vis didesniais kiekiais krintan- 
Uų art jų pačių galvų bombų. Negalėjo nematyti, 
kaip kasdl na jų seni miestai su didingais pa
minklais ir sena kultūra per keliolika minučių 
pavirsta baisių griuvėsių krūvomis. Pagaliau jie 
gi matė, kaip kiekvieną valandą žūsta tūkstan

čiai geriausių tautos sūnų frontuose, o namie likę 
jų tėvai ir net maži vaikučiai neberanda išsigel
bėjimo net giliausiuose rūsiuose. Milijonai žmo
nių, visi ir kiekvienas, beviltiškai turėjo laukti, 
kurią valandą pasitiks juos žiaurioji mirtis, nes 
tos mirties angelai nuolatos skraidė padangėse,* 
o aplink visą kraštą kasdieną siaurėjo ugnies ir 
plieno žiedas, viską pakeliui naikindamas ir griau
damas. Neatsakingiems vadams metus kibirkštį 
ir užkūrus pasaulinį gaisrą, jokia galybė nebepa
jėgė jo užgesinti. Kartą paleista karo mašina ne
begalima buvo jokiomis priemonėmis sustabdyti, 
kol vienoje pusėje, galutinai1 išsekus jėgoms, nu-, 
tils paskutinė patranka.

Partijos vadai viską jau matė, todėl jieškojo 
kaltininkų, kuriems būtų galima suversti visas 
savo nepasisekimų kaltes. Jieškojo jų tarp saviš
kių, bet dar labiau jų jieškojo tarp svetimųjų, to
dėl ir Lietuvoje teroras dar labiau paaštrėjo. Bet 
už tai sustiprėjo ir tautos pasiprieŠnimas, o ypač 
pagyvėjo partizanų veikimas. Dėl šios priežas
ties greit atsiduria Vokietijoj ne vien Bičkovas. 
bet ir visi jo sėbrai.

Išvykdamas iš Lietuvos, Bičkovas būtinai no
rėjo išsivežti kartu ir savo dukterį. Nors ji taip 
pat buvo jam labai nusikaltusi, bet vis dėlto ne
norėjo jis jos palikti tarp tų “banditų”, svarbiau
sia, kad nepasidarytų to — paties pikčiausiojo 
jo priešo — žmona, todėl jis pradėjo siuntinėti 
į girią “uogautojas” ir “grybautojas”, kurios tu

$

rėjo prikalbėti Ireną grįžti namo. Irena, pama
čiusi, kad jos tėvas visai liovėsi persekioti parti- 
zanuš, pradėjo galvoti, kad jis jau tikrai pasi
keitė; ji ėmė net svajoti, kad jis gali padėti jai 
išvaduoti ir jos mylimąjį — ji nė kiek neabejojo, 
kad jos tėvas žino, kur jis yra. Kol išsiviliojo iš 
miško, Bičkovas nesigailėjo jai pažadų, bet už
teko tik sugrįžti pas jį ir visos jos svajonės pra
dingo — ji pasidarė tikra tėvo belaisvė. Netrukus 
jis ją išsiveža į Vokietiją.

Kai pradingo Ringaudas, tai Irena su Ramu
ne ne tik nebesipyko, bet dar tebebūdamos girioje 
susitarė veikti bendrai ir daryti viską, kad tik jį 
išvaduotų. Visų pirma, žinoma, reikėjo jį surasti, 
nes niekas negalėjo pasakyti, kur jis yra, nors 
taip pat niekas netikėjo, kad jis būtų žuvęs. Kaip 
tik Irena pranešė savo adresą, tuojau nuvyko pas 
ją ir Ramunė, nors Bičkovą sutikti ji vengė — 
ji apsistojo gretimame miestely.

Bičkovas ir sapne nesapnavo, kad jis kartais 
padeda vaduoti savo didžiausią priešą. Tuo tar
pu jo vizitinės kartelės su mažu prierašu pilnai 
pakakdavo Ramunei, kad priimtų ją koks nors 
aukštas pareigūnas, kurio rankose buvo tūkstan
čių nelaimingųjų likimas. /Bičkovas, ir čia tu
rėjo “aukštą tarnybą’^. Šias'korteles' su tikru 
Bičkovo parašu parūpindavo jai Irena.

Ireną tėvas nepaprastai dabojo — jis žino
jo, kad ji Ringaudą tebemyli, nors niekuomet jai 
apie tai neprimindavo. Lankytis pas ją tegalėjo 

vienintelė Rūta.. Pats Bičkovas pasirūpino, kad 
parkeltų ją į tą patį miestą, kur gyvena r jie. Jis 
jos vis negalėjo pamiršti, be to, ji mažiausia 
buvo jam nusikaltusi. Tuo būdu Rūta pasidarė 
geriausias tarpininkas tarp Ramunės ,'ir 
Irenos.

Netrukus susiranda Ireną ir geroji draugė 
Radasta; ją kartu su kitais darbininkais atvežė 
iš Lietuvos prievartos darbams.

* * *
Vieną rytą, kai Bičkovas ramiausiai sau 

skaičiavo, pasiklojęs ant stalo, didelius pundus 
banknotų ir godžiai' traukė į savo plaučius aro
matingus storo cigaro dūmus, į ja kambarį nė 
nepasibeldęs įgriūva labai susijaudinęs, vos be- 
atgaudamas kvapą, senis Lašinskas.

— Tu čia sėdi lyg dykumoje ir% tur būt, dar 
nieko nežinai?...

—O ką dangus griūva, žemė dreba? Ko dabar 
tu taip šūkauji? — nustebęs Lašinsko tokiu su
sijaudinimu, atsiliepia Bičkovas, nukratydamas 
nuo cigaro pelenus.

— Blogiau, tik ką atbėgo svainis iš sostinės 
— į žmogų nebepanašus... tarytum iš ano pasau
lio būtų sugrįžęs, susikalbėti nebegalima, pami
šęs, stačiai paltais^..! —’sketeriodamas ranko
mis, visas išbalęs, prikimusiu balsu, siaubo apim
tas, reiškė savo baimę Lašinskas toliau.

(Bus daugiau)
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
. apklausinėjime Čikagoje birze-

27. f Pareiškimas, kad pagarbintasis Jėzus yra “paskutinis Ado- |-b0 mėn. 26 d. Pranešimą padarė 
WaS”’J?r! gi^OS ^M^mės. Povilas sako, kad “pirtnas Adomas” j įr dalyvavo diskusijose Madri- 
buvo “iš žemės žemiškas”. Tokiam žmogui ir jojo žmonai buvo j kcUferencijos pirmininkas 
įsakyta daugintis ir pripildyti žemę savd ainija. Taip tat Adomas I (co-djainnan) dr. M. Kampel- 
pasidarė pradiniu žmonijos tėvu. Bet peržengdamas Dievo įstaty
mą jis užsitraukė ant savęs pasmerkimą už nepaklusnumo bausmę

man.
0 Tėvynės Sargo redaktorius

— mirų. Dėl to jis galėjo duoti savo aini j ai tik netobulą gyvenimą, P MaMeikis buvo pagrindiniu
nes iš jo jie paveldėjo netobulybę ir pasekmėse buvo po mirties 
pasmerkimu. Tokiu tat būdu “pirmasis Adomas” įvedė į pasaulį 
mirštančią padermę.

Su “paskutiniu Adomu” bus visai kitaip. Pasinaudodami šia 
apaštalo iliustracija mes galime pasakyti, kad ką|p “[ 
mas” įvedė į pasaulį mirštančią padermę, taip “paskutinis Ado
mas” atgaivins ‘^pirmojo Adomo” vaikus ir gelbės jieins pasinau
doti amžinuoju gyvenimu. Tokiu būdu jis bus “Amžinasis Tėvas”. 
Pats Jėzus, kalbėdamas apie tūkstantmetinį amžių, kuomet jis, 
kartu su savo bažnyčia, teis žmones, pavadino tą laiką “atgimimu”. 
— Mato 19:28.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS i. CHIRURGAS 

WoMwcter Community klinikom .
. AWMm, direktorius

VALANDOS: S—D darbo dienomi* ir

TaLt 542-2727 arba 542-272S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB* AKIŲ LIGOS

Vatanrty y jai gngiTarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTQMITR1STAS 

KALBA uetuvhkai 
2411 W. 71 St T»L 727-514$ 

Tikrina aku. Pritaiko akiniu* 
^contact lenMB9*

ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 43rd STREET

Valančios: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos tslšf.: 448-5545

DLL VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS f* CHIRURGAS 

Uodrs praktika, sp*u. MOTERŲ Il««- 
Ofisas 2452 WIST 5*to SYR3IT

£ “Lietuvos Aidai’ 
■M KAZb brazdžionyt*

Program*, rxS«i:

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš 5VOPA. stoties, 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga-

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

r

OFISO VAU: pinu catnA, tNOM.

Msal ndtarim*.

kalbėtoju Hot Springs ALTos 
suruoštame Lietuvos okupacijos 
40 m. prisiminime.

• Marija ir Antamas Rudžiai 
pirmas Ado- S3VO gražiame ūkyje atšventė 

40 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jubiliatus pagerbė sa
vo dalyvavimu J.E. vysk. Briz- 
gys ir gausi (300) minia Čika
gos lietuvių. Ponai Rudžiai jau 
du kartus iš eilės po krikščionių 
demokratų konferencijos padarė 
centro komiteto nariams ir sve
čiams priėmimą savo namuose, 
o taip pat parėmė 1,000 dolerių 
auka išleidimą A. Kasiulaičio 
knygos Christian Democracy. 
Ponams Rudžiams esam daug 
skolingi už jų dėmesį ir paramą. 
Jiems skiriame šios sukakties 
proga geriausius mūsų linkėji- '■ čiau toks, man nė į galvą neatė 
mus ir maldas, šią sukaktį savo jo. Juo labiau, kad kiekvienam 
tėvams surengė dėkingi vaikai.; autoriui susidaro tokia nuotai-

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

PASKUTINIS VINCO KRĖVĖS KŪRINYS
(Tęsinys)

Antras liūdesys — kad atei
tis neaiški. Mari rodėsi, kad mes 
dar negreit galėsime grįžti Lie
tuvon. Jaunesni sugrįš, džiaug-' 
sis laisva Lietuva, o aš čia am
žinai pasiliksiu svetimoje žemė
je. Dieve, man buvo sunku...

Turiu pasaktyi, kad aš ir sa
vo kūrybą ne taip vertinu, kaip 
čionai sakė- Nelaikiau aš niekuo
met savęs dideliu rašytoju. Ot, 
sau pradžiai Lietuvos, kada ji 
rašytojų neturėjo, ir aš buvau 
geras. Bet kad aš toliau pasilik-

vienas nepasiliksiū 
tikrai grįšiu Lietu- 
mane be galo pra-

Šime Lietuvon, ir kad aš su jū- ' 
mis grįšiu. Aš pradėjau tikėti, r 
kad aš čia 
amžinai, o 
von- Ir tai 
džiugino.

Aš maniau, kad esu užmirštas, 
o matau, kad visuomenė domisi 
manimi. Tai mane nudžiugino. 
Esu dėkingas referentams, kad 
jie mane taip išgyrė, bet aš ligi 
šiolei neįsitikinau, kad esu to- 
kis didelis rašytojas, kaip jie -sa
ko, ir pasilieku prie savo nuo
monės.

(Bus daugiau)

Tel. 226-1344

TUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAITIS
1729 South Halsted Street, Chicago

Mažeika S'Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
Tel. 422-2000

— Narkotikų agentai rado iš
.. „ . . i pietryčių Azijos per Italija at-

si, kad su tais žmonėmis gyve- ve^0 yew Yorko uostan 46.2, 
svaro heroino už apie 69.3 mi- I 
lijono dolerių. Areštuoti trys 
New Yorko ir vienas Detroito 
gyventojas.

C j ---------------------------------- -------------------

Adolfas Venskus, LKDS’ka: kai rašai veikslą, tai rado-
centro komiteto vicepirminin-
kas tarptautiniams reikalams, nL 0 kada baigi, tai rodosi, kad 
dalyvavo vise's Europos krikščio- į 
nių demokratų pratijų suvažia
vime Lisabonoje. Kol. Adolfas 
turėjo progos atnaujinti senas 
pažintis ir padaryti naujų, ku
rios taip reikalingos Lietuvos 
bylai išpopuliarinti. Visumos
posėdyje p. Venskus supažindi- kada gaunu pirmą korektūrą," 
no suvažiavimo dalyvius su pa- kur raidžių klaidų begalės, ir 
dėtimi okupuotoj Lietuvoj ir kada tūriu sėdėti ir žiūrėti kiek- 
prašė pagalbos iškelti Lietuvos vieną žodį, paskum kada gaunu 
reikalus Madrido konferencijoje! antrą ir trečią korektūrą ir ka
ip jer savo vyriausybes reika-} da knyga išeina, tai ji taip nusi- 
lauti okupantų išsikraustyti iš bosta, 
Lietuvos, kad tuo būdu būtų 
atitaisyti Hitlerio - Stalino įvyk
dyta Lietuvos ir viso Pabaltijo
okupacija. Suvažiavimo dalyviai! Paskum žmogaus "nuotaika ir 
buvo apdo'vanoti propagandine | pažiūros keičiasi. Vakar man ši- 
literatūra. Pasaulio ir Europos 
krikščionių demokratų partijų 
suvažiavimuose Lietuvos krikš
čionys demokratai turi tas pa
čias teises, pareigas ir privilegi
jas kaip ir viso laisvojo pasaulio 
krikščionys demokratai. Mūsų 
atstovo kalbos būna atspausdin
tos suvažiavimo' darbuose ir pa
skleistos po visą pasaulį.

O Vladas Šoliūnas, LKDS 
centro komiteto pirmininkas, 
gavo paaukštinimą savo profe
siniame darbe. Rugpiūčio mėn. 
11 d. buvo paskirtas vicepirmi
ninku finansams ir administra
cijai AMPAC korporacijoj. Vla
do motto “Mes turim geriau pa
sirodyt negu bet kas kitas”, 
matyt, apsimokėjo" ir jo darbe. 
Daug nuopelnų tenka ir jo žmo
nai Lidijai. H. Baizah’as yra pa
sakęs: “Už kiekvieno sėkmingo 
vyro visada yra jam padedanti 
moteris”. Lidijos asmenyje VIa-j 
das turi nesiskundžiančių talki-' 
ninkę visuose jo darbuose, šo- Į 
liūnai augina du sūnus, o jų so- į 
dyboj dažnai susirenka krikš- į 
čionys demokratai diskusijoms 
ir pasmaguriavimui.

A Lietuviai krikščionys de
mokratai dalyvavo' Čikagos 
miesto čehtYe suruoštoje de
monstracijoje, reiiiianči’ojc len
kų darbininkus. Daug dėmesio 
atkreipė Ramunė Tričytė su jos 
paruoštu plakatu “Liėtūriai 
Krikščionys Demokratai remia j 
lenkų darbininkus, kovojančius' 
su tironija”. Demonstracijoje 
dalyvavo apie 290 lietuvių, mi<- 
nia lenkų ir įvairių kilų tauly-

. šoliūnas ir Pr. Povilaitis bių atstovų.

1

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠfcLMOž VALAMDOf
Vk*j iš

idL A. M.
Lie tuvi y kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
rak ryto.

Vedėja Aldona Daukus
Tefr»4 HBmiock

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

SUSIRINKIMŲ

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau- 
? gijos narių susirinkimas įvyks penk- 

; tadienį, spalio 24 d., 6 vai. vak., Vy- 
Jčių salėje, >2455 W. 47th St. Nariai 

kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

E. Strungys, rast.P ŠILEIKIS, O. B
OBTHOPEDAS-PBOTEZISTAS ------------------------------------—-------

Aparatai - Protesai. Med. bau-
tojeMai klubas rengia žaidimų pobūvi (bunco 

(Arch SUMMtia) ir t t. s party) sekmadieni, spalio 26 1.. 1 vai-

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
1 

j party) sekmadieni, spalio 26 L, 1 vai. 
7w: t—4 Ir •—8. I—11 popiet Dariaus ir Girėno posto sa-

‘ Įėję, 4416 So. Western Ave. Nariai 
ir svečiai kviečiami atsilankyti. Bus 
geru dovanų r skanių valgių; kavutė 
po žaidimų.

Kviečia Komisija ir Valdyba

tao WmI 4CM lt, CMcm. ML 4R4W 
T«l«f.: PRM0Mt 4-54M

FLORIDA 1

DR. C. K. BOBELIS

takų chirurgija.

ŠL. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

Perkraustymai
MOVING 

Leidime* — Pilna epdrevda 
2EMA KAINA

TaL WA 5-804J

i

Bendruomenes vag-os 
(Atkelta iš 2 psi.) 

KRONIKA
4300 ext. 316. ir Ig. Serapinas — 
733-1286.

• R. Liet. B-nės Cicero apy
linkė rengia tradicinį Rudens ba
lių š.m. spalio’ mėn. 25 d. 7 vai. 
vak. parapijos salėje, 49 Ct. ir 
15th St. kampas. Bilietus gali
ma gauti pas apylinkės pirmi
ninką ir valdybos narius. Skam
binti telef. 650-1089.

• Naujienų banketas įvyks 
spalio 26 d. 4 vai. popiet Bever
ly Country Club salėje, esančio
je prie S. Western ir 87-tos gat
vės. Tel. II A 1-6100.

K

i1 *

B (vairių aM«w.
ANTANAS VILIMAS 

tok 2744*2 S74W4

atsisveikinai amžinai su gerais į 
pažįstamais, su kuriais čia bu
vai ir kurių jausmais gyvenai. 
Ir liūdna būna. Žinoma, tada ir 
pats veikalas patinka: visgi ma
no jausmas išlietas.

Kada man tenka spausdinti,

-— Filipinų prezidentas Fer
dinand E. Marcos pakaltino re
ziduojančius JAV disidentus va
dovavimu bombarduojant Ame
rikos kelionių biurų konferen
ciją. Įsakyta areštuoti 30 asme
nų, jų tarpe ir buvusį senatorių 
Benigno S. Aąuino Jr.

EUDEIKI?
GAIDAS - DAIMID

i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

$
7

kad nenori ir į ją žiū
rėti. Ir, žinoma, visa toji poe
zija, kurią žmogus gyvenai, lyg 
ir išblunka.

tas veikalas patiko, šiandien — 
ne. Ir taip susidaro, jog į save 
žiūrėjau, kad aš esu iš tokių ra
šytojų. kokių daug buvo, kokių 
kiekviena tauta turėjo savo pra 
džioje: jie praėjo savo laiku, ir 
būna užmirštami. Juos gal ko
kis mokslininkas-paskaito tyrinę 
damas, bet šiaip jų niekas jau 
neskaito, kaip rusų literatūroj 
ten kokį Deržąviną.

Aš buvau nusistatęs tai pasa
kyti, kai šiandien čia atėjau.

Bet aš visai pakitėjau savo 
pažiūrose ir patikėjau. Pirmiau
sia man atgimė viltis, kada visi 
kalba taip įtikinančiai, kad grį-

— Dr vid Rockefeller, .Chase 
Manhattan banku prezidentas, 
kalbėdamas prekybininkų suva
žiavime pareiškė, kad Kongre
sas turi pakeisti dabartinį užsie
nio prekybos aktą. Jis yra toks 
komplikuotas, kad gąsdina sąži
ningus užsienio pirklius.

ATVIRAS VAIKAS
— Ar negaila tau sesutės, su 

kuria teks 
žadėtinis 
broliuką.

— Man
kė jis, — nes tu su ja turėsi gy
venti.. .

skirtis? — klausia su 
merginos jaunesnįjį

gaila tavęs, — atsa-

• Tu knygas pamėgai, tave, 
pamėgs visas pasaulis.

H. Ibsenas

The Ace Of Club Sandwiches

I 
į

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60050
Tel.: 652-5245

I RIJŲ KOI’LYČIŲ LAIDOJIMO SEfcMfcNINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN’!

Aikštės automobiliams pastatyti
«►>; »X '3>X X4k. J4N

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

.. -

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS |
3307 So. L1TUAMCA AVE. TeL: YArdz 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, Hl.

Chicagoe

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS |

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TeL: OLympic 2-1003

Tek: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDAIINAS į
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-lr38 - 1139 4
____________________ £

P«t... looking for t good sandwich tip? Place your bid ^ith 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, f<The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
futt howe of luncheon meats, green pepper, cabbage end 
Jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy nerving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiesta Stack-Ups, a sur£ bet 
toe lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1 tup Miracle Whip 

salad dressing
18 white bread slices,
r toasted
8 ham slices

12 tomato slices
For each sandwich, 
dressing; top- with ham slice, 2 tomato dices, 1/4 cup 
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage dices, 
green pepper ring, cheese food slice and third slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with Dick/ 
• Mndwichea

1-1/2 
12 

6 
6

cup. shredded csbb.js 
simmer sausage slice* 
green pepper ring* 
Kraft jalapeno pepper 

single* pasteurized 
process cheese food1

spread ofie slice of toast with salad

<

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilk, DL S74-4418

3354 So. HALSTED STREET Tek Y Ardu 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, m Wednesday, October 22. 1980



LIETUVIŲ DEMOKRATŲ NACIONALINIS KOMITETAS 
2444 West 71st Street

Chicago, IL 60629 Tel. (312) 476-3500. Res. 418,5027

i*<4<

— Dėkui Zigmantui Stankui iš
Hammond, Ind., už
platinimą ir už nuolatinę para-j 
mą. Dėkui už $20, atsiųstus 
banketo proga. i |

Išrinkime Illinois valstijos senatorių 
RICHARD DALEY

į Cook County State’s Attorney vietą

Jį palaiko Amerikos Lietuviu Demokratų
veikėjai. i,.,.*,. U.,v. h.y

Sudarytas komitetas iš virš šimto asmenų, iš verslininkų, profesionalų bei piliečių/ 
atstovaujančių darbo bei pensininkų organizacijas, tikslu išrinkti RICHARD DALEY Vaig-j,-. 
tijos gynėju. Jie atstovauja virš 100,000 balsuotojų šioje apskrityje ir prašo visus balsuoti' 
už RICHARD DALEY. . ; .i-.’ j

Mes esame nustebę ir patenkinti jo įnašu Į leijislat&ią atstovaujant Qpqk apskrities gy.-?-1-1' 
ventojus. Pastaraisiais metais, jam vadovaujant, buvo pravesti reikalingiausi,, jsjatyrąąi 
Illinois valstijoje. Tai narkotikų Įstatymai ir jų kriminalinė procedūra teismuose. Mes no-, 
rime, kad tokia vadovybė būtų Valstijos gynėjo įstaigose. ‘ ■ r f

State’s Attorney įstaigos turi skleisti tą pasididžiavimą visiems'gerbs vaRoš piliečiams; f‘ 
teikti j ienis apsaugą ir teisinę pagalbą civilinėse ar kriminalinėse bylose heb-reįkaluosėto'A?!'!

Mes kreipiamės į Jus, prašydami dirbti išrinkimui RICHARD -$1. DALEY-i^ballūoki’už'^
demokratus lapkričio 4 dienos rinkimuose.

ALEKSANDRAS G. KUMSKIS 
Prezidentas, 
Worth, Illinois

JOHN T. GRIGALUS
Viceprezidentas
Boston, Massachusetts

EVA M. TREČIOKAS
Recording Secretary

ALBERTAS VINIKAS
Secretary-Treasurer
East Chicago, Indiana

Cook County Vicepirmininkai: 
William Aukstik, Albert 
Aukers, Michael Abromivic, 
Kay Andreszunas, Diane 
Antone, Charles Austin, 
Christine Austin, Charles 
Beachum, Edward Bogus, 

\Algerd Brazis, Robert Burkey, 
Joseph Butkus, Joseph Dolan, 
John. Galininas, John Gibaitis, 
Joseph Gribauskas, Bruno 
Gramont, Martin Gudelis, . 
John Janulis, Ray Kay, 
Al Kumskis Jr., Theodora

KuzaĄ JuliUs ■Kuza^,'’John i -D- 
Lewiekas, i ^GrqzyydiSs i 
Lazauskas> .Walter jVlisejdch..,

■ Mams'Kelia, Euplirosine' '1'. 
Mikužis; Jdhn.lPaifkštiĄ $ 
Frank Pavilon,: Hąrry P.etraitis, 
Alphonse Pte'tkiewic, Albert 
Preibiš, Dr; 'Kazj^s’Šfdiauškas,5 
EdwarcI Sumenąs, ^Vytautas- į 
Sądžius, 1 Stąnlęy S.hem, v., 
Vincent Samaska', James 
Varkalįs, Al- Vattisį" Frank ’< 
Woldat, Anthony) .Yuknis; p 
Frank Zogas. " ' ”

LIETUVIŠKI KRYŽIAI
Su krikščionybe kryžius Įga

vo simbolinę reikšmę. Romėnų 
jis buvo naudojamas negarbin
gomis bausmėmis savo didelius 
nusikaltėlius bausti. Tokios pras 
mės kryžių romėnai atnešė Į Pa
lestiną. Tokios pat prasmės tu
rintis kryžius buvo panaudotas 
Kristui nukryžiuoti. Kriščionys 
tais laikais, kai jie buvo perse
kiojami, viešai kryžiaus nerody 
davo, nes stabmeldžiams jis bu
vo paniekos objektu. Kai pir
mieji krikščionys gavo teisę vie
šai savo tikėjimą išpažinti, kry
žius tapo jau viešu ir viešos pa-

garbos ženklu. Penktame am
žiuje kryžiui pagarba jau buvo 
visuotinė. Lietuvoj kryžius bu
vo labai gerbiamas, ir ta pagar
ba jam buvo teikiama kiekvie
no ' kataliko .namuose, kryžiais 
buvo apstatytos pakelės ir sody 
bos. Devyniolikto šimtmečio pir 
moję pusėje Žemaičiuose tų kry 
žiu buvo taip daug,! kad tarpai 
nuo vienas kito buvo labai arti. 
Petro Galaunės nuomone, kry
žiai paplito sutampančiai su Lie
tuvos etnografine siena.

Lietuviškais kryžiais tektų 
vadinti ornamentuotus kryžius,

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
S. Western Ave., Chicago, Ui. 60643

. Tdef 312 238-»787
e Nemokime patanuvlmas užsakant lėktuvu traukiniu laivų kelio 

niq (cruises), vieibučftį ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k-^ažtus, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje Ir teikiame infer 
macijps visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relan rezervuoti vietas 
B anksto — prieš 45-60 dienų. ;

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

iškeltus ant stulpų, kolonų, įvai 
riaušių formų koplytėles, 'ku
rios kartais būna prie medžio 
kamienų prikaltos. Jų yra Įvai
rių rūšių: stoginių, skėtinių, ta- 
bemakulinių su Nukryžiuotojo 
ar kitų tikybiniu simboliu. Gal 
Įdomiausioji rūšis būtų žibinti- 
nė, kurios esti dviaukštės, triau 
kštės, o tos jau tikrai, puošnios.

Y

Anot Adomo Varno, kryžius 
Lietuvoje buvo statomas tomis 
pačiomis intencijomis, kaip ir 
visame katalikų pasaulyje: mirų 
šiem atminti, skaudžios nelaimės 
vietoje, prašant Dievo malonių 
(globos sodyboms, laukų der
liui, šeimos gyvenimui). Kapi
nėse buvo statomos koplytėlės, 
taip pat jos buvo statomos Lie
tuvos Nepriklausomybės sukak 
tims paminėti, o kryžius ūkinin
ko sodyboje reiškė jo socialinį ir, 
ekonominį svorį. Po 1863 metų 
sukilimo kryžiai pradėjo įgauti 
tautinę reikšmę. Tenka paminė
ti Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje aprašytą Šiaulių aps
krityje Jurgaičių kaime Kryžių 
kalną.

Antrasis pasaulinis karas ir 
dabartinė okupacija yra smūgis 
viskam, kas lietuviška. Daug 
kryžių sunyko, okupacija sąmo
ningai daug sunaikino. Bet lie-

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą__________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTCBA— ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

— Juozas Pikelis iš Toronto i 
«prie atsiskaitymo už laimėjimų' 
lapelius pridėjo $10 auką. Dėkui 
už ją ir už nuoširdžius linkė
jimus. į

i
— Simas Kudirka dalyvavo 

Young Americans for Freedom 
20 metų sukakties bankete. Jani < 

vo Įteiktas adresas už atkaki 
ių pasipriešinimą kdmunistamsj 
Juos gavo Phyllis Schlafley, Edį- 
die Chiles, Russell Kirk, Chiang 
Ching Kuo, dr. Stephan Kariaonj 
ski, gub. Ronald Reagan ir kpti

j John John McCain III. Pastara! 
Į sis buvo virš 3 metų Vietnamo 

.'karo belaisviu, buvo kankina;
j nas, bet nepalūžo. Banketai 
buvo rugsėjo 27 d. Washingtonej

— A.a. Juozas Balčiūnas, Lie-I 
tuvos kariuomenės kūrėjas-savaj 
noris, mirė 1980 m. rugpiūčia 
13 d.' gimtajame Kriukų vals-į 
čiuje, sulaukęs 85 metų amžiaus,’ 
Liūdėti liko' brolis Kazimiera^ 
Balčiūnas, visuomenės veikėjas, , 

I Lemonte. * s

ntrw^AvArvwrvi
REAL ESTATE

Namai, įtini — Fardavlmul 
REAL ESTATE FOR SALE

. _ N*m*l, ž«m4 — Pardavimo*
REAL ESTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
ŽEM VIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS. į 

^ĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: :

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAŽANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-7743

r i • •tuviai ir Sibire savo įnirusiems 
kryžių pastato.

Atširanda mūsų tautiečių, ku 
tie ir emigračijoje'‘šavo!gĮyvėna- 
imose, vietose kryžių pastato. Jei 
gu mes pasidairytume Chicago^ 
je ir toliau, taip pat pamatytu
me puošnių kryžių ir koplystul- 
pių; './Kadangi jieį simbolizuoja 
įiętųvių religinę- ir tautine są.j, 
jhon^i jie atkreipia praeivių dė-į 
mesį. O lietuvių etninė- 'grupė j — L. Dubauskienė praneša,- 
šiame krašte mori būti pastebė-į kad ateinantį šeštadienį Vladas! 
ta, gerai ' pamatyta ir reikalui Šakalys dalyvaus Cicero Lietu-! 
esar^t',vięur!:p^nin^tą,,sTędėlftie: <vių Bendruomenės vakare, 
kiyziai, arį 'kbjjlytstųljjįai, ^aip;1 
kiti :-gaf norėtiį* juos “vadinti, pri-į , ,. . , A.V L'.Y’-.i. ‘L-Yi L? a— a sekmadienio rvtą misiomis Ma-1val^ buyp;atatmkąmoje’£stetis-J ' '■
koje. aplinkojė, juk jie charak-' 
terizuopja asmenį ar organizaci 
ją, Icurii^ žinioje jie yra.
4 neęribęrįeii^--

i
4 — J. Bertašienė praneša, kad;

rijonų koplyčioje bus paminėtaį 
Jono Bertašiaus 5 metų mir-i 

' ties sukaktis.
s

— Povilas P. Dargis ir Alek-‘ 
siu tiętuMijį, pąsigtątytįį | sandras Čaplikas, aptarę ŠLAi
pubšntį lie&vjš^ą: ^ryžm ir leis-1 Pildomosios tarybos reikalus, į 
tų ‘jam' ^^riaūretam''šaVč> ap-į trečiadienio rytą išskrido namo.j 
teigtoje SpljikoJe.^4,|Hie _ JAy LB J

linkės Valdyba rengia Rudens lietuvių-‘etiimei-grupei :padary- v .° |
tullITodėl, kiekvienas iautielJ?“^ s“- sPaI“ 2“ 
turėtų pamąstyti, ar jis savo lie
tuviško-įryžiatfeorumuilr pas-
kirčiai yra/užtėnkamai dėmesio Į 
paskyras. . ( (Į

7 vai. vak. šv. Antano parapijas 
salėje, 1500 So. 49th Ct., Cice
ro, III. Bus labai įdomi progra- 

!ma ir skani vakarienė. Teirau- 
I tis tel. 656-2550. Valdyba

BŲTŲ NUOMAVIMAS
• namų Pirkimas • pardavimas • valdymai 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tek 436-7878 arba 839-5568

fNBGHBORHOOD
"J . GEAJVGTOCP

/
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

—. PATAISYMAI 
Turiu Chicago; miesto leidimą. , 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI.
523-8775

— Dėkui S. Normantui iš 
Hamiltoho už $15 auką, atsiųs
tą atsiteisiant už laimėjimų la
pelius. Po $5 aukų atsiuntė: 
ponia Marta Hoffman iš Bright
on Parko, J. Strumskis iš New 
Port Richey, Fla., Wm. Yuo'de- 
lis iš Edmonton, Alta., taip pat 
Teofilius Kazlauskas ir Jonas 
Ulevičius iš Marquette Parko. 
Dėkui visiems.

—Dr. Vytautas Tauras iš Mar
quette Parkoj paremdamas Nau
jienų pastangas laimėjimų pro
ga, atsiuntė $12 auką. Po du do
lerius aukojo: L. Girinis-Norvai- 
ša iš Baie Durto, Que., Gusta
vas šicas iš-Brighton 1'arko ir 
Kazimieras Gjrškus iš Marquette 
Parko. E. Štalilionis iš Aisip. 
III., atsiuntė dolerį. Dėkui vi
siems.

KALTAS ALKOHOLISį
Daktaras sako ligoniui alkoho- 

likui:
— Tavo nelaimės kaltininkas' 

^yra alkoholis.
. — Tai, ačiū Dievui, — apsi- f 

.džiaugė ligonis,, nors vienas žmc 
gus surado tikrą kaltininką! O i;

i iki šiol man visi sakydavo, kad Į 
■aš pats kaltas. , . .Į

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

įuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
xr užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

GENERAL REMODELING J 
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kjdzie Avenue 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE-?-? 
LIAVIMAS

Nėra darbo permaže. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus. 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė* .
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tet. REpublk 7-1941

HELP WANTED — MA? E-F EMA LI 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

AIRLINES

— Dėkui Pijui Mičiuiiui iš 
Gulfport apylinkės, St. Peters
burg, Fla., uz nuolatinę paramą. 
Dėkui už dabar atsiųstą $10 
auką.

— J. Bigelis iš Cicerd įvairio
mis progomis paremia Naujie
nas. Dėkui už gerus linkėjimus 
ir už $20 auką banketo proga.

} MARUA N0REIKIEN1

2«M mi St, Chlc*r», KL 60621 ‘g T<L WA MTffl

MAISTAS U EUROPOS 8ANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

XSfll W. 6Kk St, Cbkxro, DL 60626. — Tel. WA 6-2717

Major, airlines are ndw hiring 
‘for tire following opportunities:

FLIGHT ATTENDANTS 
RAMP & BAGGAGE 

PERSONNEL 
TICKET AGENTS 

: RESERVATIONS AGENTS 
CLERICAL POSITIONS 
CUSTOMER SERVICE 

FOOD SERVICE
Individuals interested in apply
ing with these airlines compa
nies must be career oriented 
have a public relations person
ality, be willing to travel if 
required, and be in good health 
For further information on hov 
to immediately apply directh 
with these major airlines com 
panics, write to:

TRAVELEX, INC.
ATTEN: Airlines applica

tion Information 
3865 South Wasatch 

Blvd., Suite 101
Salt Lake City, Utah 84105
Please indicate briefly youi 
background, what airlines posi 
tion(s) you are interested in ap 
plying for and enclose a stamp 
ed, self-addressed envelop sc 
that you may receive furthei 
information as to what slepi 
to take so that possible inter
views might be arranged bj 
these airlines. All major air 
lines companies are EQUAL 
OPPORTUNITY EMPLOYERS.

MŪRINIS, 55 pėdų pločio.
■ Z krautuvės, atskiras šildymas, 2 au
tomobilių garažas, S175 mėnesinės

i nuomos už vieną krautuvę. $30,000 už 
viena. Kartu su hardware bizniu —

į $45,000. Prie 71-os ir Rockwell.
Telefonuoti 476-2427

BRIGHTON PARKE gerą pelną 
nešantis gerai prižiūrėtas na
mas su tavernos bizniu, užkan
dine nuo 11-tos iki 1-os ir savi
ninkui butu tik už $49,000. .Ap
žiūrėti galima su savininku su
sitarus telefonu nuo 3 vai. popiet 

284-5911

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3^ kamba
rių butas prie 35-tos ir Emerald. 

Skambinti 523-1387.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daugJL UV AVAIYU1U JU1ILO C* A JL MUUa | 

žadėti teisininko Prano ŠULO 
išruoštą, — teisėjo Alphonse ’ 
nm*T to __________»<o - j__________________ m IWELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna- 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Mipleweod. Tel. 254-7450 
Teip pet daromi vertimai, giminlę 
Iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. z>pc1is, Agent 
320814 W. 95th St 
Everg. Parle, 111.

State Tarm F«fe and Casualty Conwy

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-5163
2649 We»t 63rd Street 

Chicago, UI. 60623

6 Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, October 22, 1980




