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BAGDADAS;— Irano ir Irako 
kariuomenių vadovybės komu
nikatai skelbia priešingas žinias 

. iš.karo fronto Sųsangerd ir Aba 
dano; miestuose. 1 Komunika
tai sutinka tik vienu dalyku: 
ten vyksta smarkiausios kauty
nės kokios tik-buvo nuo karo 
pradžios. -Sunkiausios kautynės 
vyksta jau ketvirta diena prie 
Sųsangerd miesto. Abi šalys sa- 
vinasi jo kontrolę. < . L : » ų 
j. Irako kariuomenės .vadovybės 
komunikate pranešama; kad pės 
tininkai sėkmingai kovoja su. Ira 
no kariuomenės likučiais Su- 
šahgerd mieste ir sunaikino 
jiems atsiųstus padėti dalinius. 
Smarkūs mūšiai vyksta dėl ra- 
finėrijų Abadano mieste.. Irako1 
aviacija nuskandino- tris - Irano 
karo laivus;
A Visai kitokį vaizdą duodą irą- •

komunikato ir PARS agentū
ros žiniomis iraniečiai atsiėmė 
Sųsangerd miestą. Jo gatvėse 
ir* dykumos keliuose yra daug 
priešo- lavonų, Priešo užimtą 
Ahwazot miestą apšaudė artile
rija'. Irano pėstininkai paėmė į 
nelaisvę 45 irakiečius ir 20 šar
vuočių. ’ . . u : ;

'•S • _■ _ ~ ‘ - i

TINANSININKAS R. VĖSCO 
. VĖL TURI BĖGTI

NAŠAŲ.l-— Robert Vęscp, ku
ris 1972 metais pabėgo iš ;J A V, 
nenorėdamas stoti teisman už 
savo finansines aferas, dabar 
ieško krašt.o, kur ..galėtų nuo 
Amerikos teismo pasįslėpti.

. Ištrūkęs iš Amerikos jis apsi
gyveno Kosta Rikoje. Kai iš ten 
buvo išvarytas, jis prašėsi būti 
priimtas Bahamų salose. Dabar 
šių salų vyriausyliė įskkė jam 
išsikraustyti, nes gauti įrody
mai, kad'jis įsivėlęs j narko'tikų 
kontrabandą.

NE VIEN CHICAGOS SUSI
SIEKIMAS BĖDOJE

BOSTON. — Bostono miesto 
susisiekimo administracija pri
trūko pinigų. Ji jau išleido visas 
1980 metams biudžete numaty
tas sumas ir miesto susisieki
mas turėjo’ būti sustabdytas.

Massachusetts valstijos guber
natorius Edward King paskelbė 
valstijoj kritišką padėtį, ir per
ėmė miesto ' sūbathkrutavusią 
susisiekimo sistemą savo žinion. 
Ir vėl autobusai bei traukiniai 
pradėjo vežioti žmones į darbą.

— Kalifornijoje, į pietus nuo 
Los Angeles, kilo dideli krūmų, 
miškų ir sodų gaisrai.

KALENDORĖLIS
Lapkričįo 20: Feliksas, An- 

dė, Guoda.
Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:26.
Oras vėsus, gali lyti.

NEPATENKINTI KUKLUKSŲ 
IR NEONACIŲ IŠTEISINIMU

CHICAGO. — Greensboro, 
N.C., teismas išteisino keturis 
Ku-Klux-KIano narius ir du neo
nacius, kurie buvo apkaltinti 
nužudymu rpenkių komunistų 
laike demonstracijų. ;

Spaudos konferencijoje, kuri 
įvyko ^People’s Law patalpose,
343 SJeDearborn Avė.';komunis- { 
tų partijos atstovas Alfredo’ Re- Į 
yes'pareiškė, jog tai yra valdžios 1 
noras suniekinti socialistų judė
jimą. Sprendimas lyg būtų lei- ■ 
diinas likviduoti komunistę 
vadus. r - _ . “

Prieš metus, 1979 m. lapkri
čio 3 dieną, Greensboro mieste, 
North Carolines valstijoje buvo 
komunistų demons tracij os prieš 
neonacius ir .Ku-Klux-Klaną. 
Įvyfeb sū^išžtudynias įr penki de> 
monstrantai, komunistų parti
jos, nariai, buvo užmušti.

Kai prisiekusiųjų teismas iš
teisino kaltinamuosius, distrik- 
to prokuroras H. M. Michaux 
pareiškę^ kad\teisingum<£įiepąr- 
tamenfo pareigūnai peržiūrės 
bylą, nes norima patikrinti, ar 
ten buvo’apsaugoti civilinių tei
sių . stątutai, kuriuos . garantuo
ja Tędęralinė valdžia.

‘ ■ ■ ' .-------------------------------- ? 1 ~ 1 - * t.

WALTER MONDALE BUS
DEMOKRATŲ VADAS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentui Carteriūi pralaimėjus 
rinkimus, dabar demokratai yra pajėgė nusileisti nurodytame ta- 
susirūpinę būsimais 1984 me- ke ir pasiekęs žemę užsidegę, 
tais rinkimais. Senatorius Ed
ward Kennedy daug pastangų' mėje žus visi lėktuvo keleiviai, 
dėjo siekiant nustumti prezi-jbet vėliau paaiškėjo, kad žuvo 
dentą Carterį ir iškilti kaip . tiktai 10 keleivių, o 12 buvo sun- 
Demokratų partijos kandidatas, kiai sužeistų. Daugiau keleivių 
Dabar jo įtaka sumažėjo.

Viceprezidento Walter- Mon- į benti į apylinkių ligonines ir 
dale pozicija tuo tarpu pasidarė jiems suteikta pirmoji pagalba, 
daiig stipresnė. Prez. Career is: jį Sunkiau nukentėjo 12 keleivių, 
siųsdavo į kiekvieną svarbesnę Gydytojai davė jiems reikalingą 
vietą. Jis yra geras kalbėtojas,' pagalbą, o kiti patikrinti, aprai- 
supranta valstybės reikalus ir 
turi demokratų pasitikėjimą.

NValter Mondale yra įtakin
giausias Amerikos demo
kratas partijos • reikalams i 
tvarkyti. Jis rinkimus pra
laimėjo, bet kiekviena 
aišku, kad pralaimėjimas“1-* 

nabūvo j d kaltė.
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Amerikos lėktuvai visą laiką palaiko ryšius su Pietų 
Amerikos valstybėmis. Tiesios linijos eina į Brazi

liją, o iš ten pasiekia kitas sostines.

PIETŲ KORĖJOJE UŽSIDEGĖ DIDELIS 
KELEIVINIS LĖKTUVAS

DEŠIMT ŽMONIŲ UŽMUŠTA, 12 SUŽEISTI, O KITI 
IŠVEŽTI Į KELIAS LIGONINES

SEOUL, Pietų Korėja. — Di
delis 747 sprausminis lėktuvas, 
iš Los Angeles pasiekęs Pietų 
Korėjos Kimpo aerodromą, ■ ne-

Pradžioje manyta, kad nelai- 

nukentėjo, bet jie buvo nuga- 

PLĖŠIKAVIMAS 
NEAPSIMOKA

NEW YORKĄS (AP). — Ne
seniai. mirė garsus bankų plėši
kas Willie Sutton, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Jis parašė ir sa
vo autografiją, knygą pavadin
damas “Kur pinigai buvo”. Jis 
gimė 1901 m. Brooklyne. Sako
si, nad vagies karjerą pradėjo 
dar vaiku būdamas. Pradėjo 
vogti įvairiose krautuvėse.

Stambesniems žygiams

šiotos žaizdos ir paleisti namo.
Visi apgailestauja, kad žuvu

siųjų tarpe buvo laivo kapito
nas. Jis buvo ištrauktas iš de
gančio lėktuvo. Jis pranešė aero- Į 
dromui, kad turi sunkumų lėk
tuvui valdyti.

LĖKTUVAS UŽKLIUVO
UŽ BĖGIŲ 1

€ 7' *’

Lėktuvas būtų laimingai nu
sileidęs, jeigu kapitonas būtų 
pajėgęs jį tinkamai valdyti. 
Boeing 747 neklausė ir nurody- 
ton vieton nenusileido, o kiek to
liau nosimi dūrė j žemę, nulau
žė dešinįjį sparną ir užsidegė 
vienas jo motoras.

Daugiausia žuvo įgulos na
riai, su kapitonu lėktuvo prieš
akyje. Laimė, kad neužsidegė 
benzino atsargos.

Iš Los Angeles lėktuvas nu
skrido į Anchorage, Tokijd ir 
į tarptautinį Kimpo aerodromą 
Pietų Korėjoje.

Kalbama,- kad nelaimės prie
žastis- buvo -tirštas rūkas, ■.-ap
ėmęs visą' aerodromo apylinkę.

KARTAI PAŠOVĖ 
DEŠIMT ARABU

J <2

RAMALIA, Izraelio okupuota 
sritis. — Antradieriį Izraelio ka
reiviai, daboją tvarką izraeliečių 
okupuotoje vakarų Jordano 
upės pakrantėje, paleido kelias 
kulkas į protestuojančius arabų 
studentus. Kariai įsakė triukš
mą keliantiems jaunuoliams iš
siskirstyti, bet jie karių nepa
klausė, tai kariai paleido kelias 
kulkas į kojas. Sužeistieji -tuo
jau buvo suimti ir nugabenti 

-į ligonines.
Izraelio kariai pranešė stu

dentams laikytis tvarkos. Jeigu 
laikysis tvarkos, jie galės ten 
būti ir niekas jiems netrukdys, 
bet kai. pradės triukšmauti, jie 
tuojau nukentės.

Arabai vis labiau protestuoja 
ir reikalauja atšaukti visus ka
rius iš buvusių Jordanijos že
mių, kurias dabartiniu metu lai
ko okupavę izraelitai.

PRAŠO VALDININKUS 
LIKTI TARNYBOJE

WASHINGTON, D.C. — Ron
ald • Reagan : Labai -patenkintas,- 
kad visa eilė valstybės tarnau
tojų sutinka pasilikti toliau tar
nyboje. Reaganas nori, kad 
valstybės Įstaigose pasiliktų spe
cialistai.

Tvirtinama, kad R. Reagąnįs 
rengiasi gauti kelis demokratus 
į savo kabinetą. Jis nori ne tik 
patyrusius administratorius tu
rėti, bet ir nori gauti Atstovų 
rūhaų demokratų pritarimą rei
kalingiems įstatymams pravesti.

Reagano patarėjai jo vardu 
jau tarėsi su keliais Įtakingais 
ir apdairiais demokratais, kad 
galėtų gauti demokratų paramą 
Atstovų Rūmuose: Jų pirminin
kas'T. O’Neili kalbėjosi su Rea- 
ganu ir pažadėjo kooperuoti šu 
nauja administracija.

VIRŠ ŠIAURĖS JŪROS SUSI
DŪRĖ DU JAV LĖKTUVAI
LONDONAS (UPI). — Du 

Amerikos karo lėktuvai. Thun
derbolt Jets, susidūrė virš Ang-

jis lijos Šiaurės jūros. Pilotas maj. 
ryžosi, kai pastebėjo, kad šar- Katz> 35 m ; parašiutu nusileido 
vuoto automobilio tarnautojai žemės ir susižeidė, o pilo- 
buvo įleidžiami j vidų tik dėl to, Į 
kad jie dėvėjo uniformą. Pir
mas jo žygis su uniforma buvo 
apiplėšimas Brooklyno banko, 
iš kur išnešė 48,000 dolerių. Bet 
buvb pagautas ir gavo 30 metų 
Sing-Sing kalėjime. Po poros 
metų, 1932-aisiais, jis su drau
gu išsigelbėjo. Tuojau ;vėl pra
dėjo savo žygius, vaizduodamas 
tai paštininką, tai langų valyto
ją ar policininką. 1934 m. Fila
delfijoje vėl buvo sugautas ir 
vėl baustas 25 metams. 1947 me
tais jis vėl išsigelbėjo. Pagaliau 
ir vėl buvo sugautas ir baustas 
iki gyvos galvos kalėjimo baus
me. Atkalėjus 17 metų, bausmė 
buvo dovanota.

IŠ kalėjimo' paleistas jis krei
pėsi į miesto socialinį skyrių 
pašalpai gauti,' Jis buvo betur
tis. “Aš ešu gyvas pavyzdys, 
kad plėšikavimas neapsimoka”, 
jią pareiškė,' atėjęs prašyti pa
šalpos.

I tas pulk, leitn. Olson, 39 metų, 
parašiutu nusileidę į jūrą. Ang
lų gelbėjimo malūnsparnio bu
vo greit pastebėtas. Iš malūn
sparnio buvo nuleistas karys 
pilotui gelbėti, bet pučiant 
smarkiam vėjui ir esant dide
lėms bangoms, gelbėtojas susi
painiojo su parašiuto virvėmis. 
Tik atskridus didesniams ma
lūnsparniui, abu kariai buvo iš
traukti iš vandens, bet jau buvo' 
negyvi.

— David Jackson, 20 metų, 
North Little Rock miestelyje, 
Ark., nuo tilto įmetė į upę dvi 
savo dukras — Scharell, 18 mė
nesių, ir Latoriją, 4 mėn. am
žiaus. Tėvas areštuotas ir apkal
tintas žmogžudyste.

— Akmeninis pijamos Ame- 
rikyje spalio mėn. pakilo 1.1%.

Išlaidds pakilo tik 1 proc. Pre
kybos departamentas praneša, 
kad per spalio mėn. amerikie
čiai sutaupė 89.4 bilijono dole
rių. Asmeninės pajamos padi
dėjo, pakėlus valdžios tarnauto
jams. ir kariškiams Algas.

ILJIČEVAS NENORI SVARSTYTI
AFGANISTANO KLAUSIMO

AFGANISTANIEČIAI PASIRUOŠĘ LIUDYTI PRIEŠ 
SOVIETŲ KARIŲ BAISIAS ŽUDYNES

MATERIALIZMAS ŽEMINA 
ŽMOGAUS KILNUMĄ ►

FULDA, Vak. Vokietija. — ■ 
Popiežius Jonas Paulius II Pui
doje laike pamokslo pareiškė, 
kad ' modernus materializmas 
mažina, apvogia žmogaus žmo
niškumą ir kilnumą, veda prie 
dirbtinos gimimii • kontrolės.

Žmonijai reikia daugiau, negu 
technikos patogumu, technikos 
pažangos ir materialinių turtų, 
pareiškė popiežius.

Jo pamo’kslo klausėsi 80,000 
žmonių minios prie Fuldos ka
tedros.

Mažame Bavarijos miestelyje 
Altoettingene popiežius kalbėjo 
vienuoliams ir žmonių miniai. 
Jis pasakė, kad vienuoliai ir ku
nigai turi dėvėti savo religinius 
rūbus. v *

Jis gynė- popiežiaus neklai- 
"dingumą'aiškinanttikėjimo ii- 
moralės klausimus.

P askutinę, penktą kelionės 
dieną popiežius praleis Muen- 
chene. ,x ? *-

'.SUMAŽĖS PAVOJUI KRŪ
TINĘ PERŠVIEČIANT

DALLAS, Texas?Toronto 
universiteto profesorius, radio
logas, dr. John Campbell, radio
logų suvažiavime Dalias mieste 
paraiąkė, kad yra išrastas nau
jas .būdas krūtinės , peršvie
timui. /

Dabar nebereikės taip dažnai 
krūtinę peršviesti siekiant: nu 
statyti ligą ir apie 80 nuėš. bus 
sumažinta peršvietimo spindulių 
•pavojus krūtinei.

— Manoma, kad Illinois vals
tijos Senate senatoriaus Richard 
M. Daley vietą užims Timothy 
Degnan. Jis buvo Chicagos mies 
to Street and Sanitation depar
tamento direktoriumi, o vėliau 
dirbo Human Service departa
mente. Be jo, dar minimi kiti 
tai vietai kandidatai — Richar
do brolis John ir Gerald Can
non, buvęs miesto pajamų di
rektorius.

j GRIFFIN BELL
I _ Attorney General 1

Griffin Bell, Amerikos de
legacijos j Madrido konfe
renciją pirmininkas, nuste
bino konferencijon suvažia
vusius atstovus. Jis davė to
ną visai laisvų valstybių 
grupei, kaip reikia kelti vie
šumon tarptautines Sovietų 

suktybes.

MADRIDAS, Ispanija. — Max 
Kampelmano’ pasakyta kalba vi
sai parbloškė Sovietų delegaci
jos pirmininką Leonidą Iljiče- 
vą. Jis nežinojo, ką atsakyti ir 
kaip pateisinti Sovietų elgesį 
Afganistane. Jis neturėjo teisės 
pasakyti ilgesnę kalbą, nes ne
atėjo jo eilė, bet jis tiktai pabrė
žė, kad Kampelman neturėjo 
teisės Afganistano reikalo svars-’ 
tyti, nes jo nebuvo dienetvar- 
kėje.

Sovietų delegacijos pirminin
kas L. Iljičevas yra užsienio 
i'eikalų ministerijos valdytojas 
ir ministerio Gromykos dešinio
ji anka. Jis turėjo informacijas 
apie Sovietų santykius su afga
nistaniečiais, bet jis nebuvo tik
ras, ar tokias žinias jis gali kel
ti viešumon. Iljičevas daugiau 
gynėsi konferencijos salės kori
doriuose, negu posėdžių, salėje. 
Jis' aiškinosi," kad Amerikos, 
Pakistano ir Kinijos vyriausybės 
privalo keisti savo nuomonę 
apie dabartinę Afganistano vy
riausybę, bet ne Sovietų Sąjun
ga. Šitoks jo pasiaiškinimas su
kėlė dar didesnes aistras, nes 
Sovietų karo jėgos neprivalėjo 
įžengti j Afganistaną. O kai už
klausė apie Alfganistano prezi
dento II. Amin ir visos jo šei
mos išžudymą, tai Iljičevas jau 
nežinojo, ką atsakyti.

Sekančiame po’sėdyje Sovietų 
valdžią aštriai iškritikavo kiti 
Europos valstybių atstovai. Bri
tų ministeris priminė apie Sovie
tų valdžios pažadus, padarytus 
prieš įsiveržimą j Afganistaną. 
Jie tvirtino, kad Sovietų karo 
jėgos, padėjusios Afganistano 
valdžiai įvesti tvarką, už trijų 
mėnesių išeis iš Afganistano, 
bet jos šiandien yra pasiruošu
sios ilgesni laiką ten būti, nes 
tvarkos įvesti nepajėgė.

Rusai tvirtino, kad Afganista
no kariuomenė klauso Afganis
tano vyriausybės ir prezidento, 
bet kai du prezidentai buvo 
nužudyti, tai Afganistano kariai 
suprato, kad jie pateko j baisius 
spąstus. Pradžioje Afganistano 
kariams buvo įsakyta palaikyti 
tvarką pačiame Kabule. Karei
viai turėjo padėti naujai suor
ganizuotai policijai, bet natru- 
:us kariai buvd išsiųsti už 
miesto.

Prieš Sovietų valdžios elgesį 
Afganistane pasisakė Prancūzi
jos ir Vokietijos atstovai. Jia 
apgailestavo, kad Sovietų val
džia. siųsdama karo jėgas į Af
ganistaną. pakenkė Helsinkio 
aktams.

Vokiečiai nurodė visą eilę 
žmonių, pačioje Rusijoje suim
tų už pagrindinių žmogaus tei
sių gynimą. Daugelis žmogaus 
teisių šalininkų jau padėti į Ru
sijos kalėjimus, tai ir kalbos ns- 
gali būti apie Helsinkio aktų 
vykdymą.

Rusai, ukrainiečiai, lietuviai 
liudys Madrido komisijoms.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo £628.



Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENĖ

KRONIKOS ŽINIOS

nas.

ŽINIOS IŠ ALTOS 
BIULETENIO

Prieš propagandą filme 
“Nežinomas karas”

Redakcinė komisija: ST. JUŠKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ, J. VAIČIŪNAS

Politinio emigranto esminis paskirties 
suvokimas ir jo problemos

Raštus siusti: 1G16 So. 49 Ct., Cicero, III

Tori iše'vijos sauvaliautojų 
grupelė sąmoningai suniekino 
L- B-nės Įstatus, skaudžiai pa
žeidė demokratinius išeivijos or
ganizacinius principus. Jie sie
kia visais būdais užgrobti visą 
išeivijos organizacinę veiklą ir 
išeivijai primesti savo partinę-

Washingtono protestas 
Maskvai

laidoje, tad plačiau apie ją ir ne
rašysiu. Bė to, ši paskaita, kaip 
istorinių Įvykių dokumentinė 
medžiaga bus isspaustmta ir at- l - ~ = - —
škiramb Jėidinyje, kurį leidžia 
R. Liet. Bendruomenės Leidinių 
korhišija.
_ Grįžtant p'rie simpoziumo vyk 
šmo, tenkd pasakyti, kad ši, Ig, 
Serapin‘6 paskaita pakartotinai 
giliai sujudino- auditoriją ir vėl 
pasipylė klausimų', sugestijų ban 
ga: kaip gerbti tiesą kaip ats
tatyti tvarką išeivijoje ir kaip 
saugotis nuo okupanto vyliaus 
prieš išeiviją. Suglaustai tariant, 
tenka pastebėti jog šis simpo
ziumas praėjo gilaus susikaupi
mo ir tautinės egzistencijos susi
rūpinimo ženkle. Taip pat ten
ka pasidžiaugti ir moderatoriaus, 
dr. V- Pliopli'o menišku, taktiš
ku sugebėjimu eiti tarpininko 
pareigas tarp auditorijos ir pas
kaitininkų.

Simpoziumą uždarė. Tarybos 
pirminirtkas A. Juškevičius, pa
dėkodamas šiltais, maloniais žo
džiais paskaitininkams ir audito
rijai, ypač aktyviai dalyvusiėms 
simpoziumo eigoje. A. Repšie
nė, Tarybos sekretorė, Pakvietė 
visus vaišėms. Renginio daly 
viai maloniai priėmė kvietimą 
ir besivaišindami dar gana ilgai 
dalinosi paskaitų ir paskirų pasi
sakymų mintimis, ir gyvai dis
kutavo išeivijos problemas.

A. BERŽ.

Amerikos Lietuviu Tarybos 
pirmininkas dr. K. Šidlauskas 
pasiuntė raštus Helsinkio komi
sijos Washingtone pirmininkui 
kongrėsmariui D. B. FascelI ir 
kcngrešihanui E. Derwinski, at
kreipdamas dėmesį, kad iš 
Maskvos šaltinių beridro'mis ru
sų ir amerikiečių jėgomis paga
mintas filmas “The Unknown 
War” yra vienašališkas, kalba 
apie Pabaltijo valstybių išlaisvi
nimą, kai tuo tarpu tai buvo tik 
naujas Maskvos pavergimas.

Dr. K. Šidlauskas atkreipė 
dėmesį ir- į kitus sovietinės pro
pagandas momentus tame fil
me, prašydamas išaiškinti, kaip 
galėjo Valstybės departamentas 
įsivelti į šio filmo atsiradimą; 
taipgi dr. Šidlauskas prašė pa- 
vėitki, kad prie to filmo būtų 
prijungti paaiškinimai, jog fil
me vaizduojama sovietinė pažiū
ra ir kad to filmo cirkuliacija 
iš Kongreso bibliotekos būtų

R. L. Bendruomenės Mar- sulaikyta. Tuo reikalu dr. K. Šid
lauskas ir kun. J. Prunskis tu
rėjo telefoninį pasikalbėjimą su 
Valstybės departamentu.

Baltijos valstybių diplo
matinis tęstinumas

Valstybės departamento 'pa
reigūnas Baltijos - valstybėms 
Thomas Longo painformavo 
Jungtinį Pabaltięčių komitetą 
Washingtone, kad po preziden
tinių rinkimų jis ir kili Valsty
bės departamento, pareiginiai, 
kontaktuos Pabaltijo valstybių 
atstovus Washingtone ir tarsis 
dėl kandidatų į jų įpėdinius.

Tautinis sąmoningumas ir ryž 
tas yra lietuvių tautos ir vate 

tybės egzistencijos laidas!

Valstybės departamentas pa
reiškė protestą Maskvai, kad 
“Soviet Life” žurnale, skirtame 
paminėti 40 metų sukakčiai nuo 
Pabaltijo valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą, nukrypstama 
į politiką, kai žurnalo paskirtis 
turi būti nepolitinė ir kai JAV 
nepripažįsta Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sov. Sąjungą, Vals
tybės departamentas Maskvai 
priminė, kad JAV nusistatymas 
Estijos, Latvijos ir .Lietuvos 
laisvės reikalu nėra pasikeitęs.

Kultūrinių pasikeitimų susi
tarimu, kaip žurnalas “America 
Illustrated’’, taip ir žįįirnaias 
“Soviet Life”, turįšJėSti skiria
mas tik kų&armiamš klausi-

Tenka pasidžiaug'i. kad Reor
ganizacinės L. Bend-nės sureng 
tame simpoziume, skirtame iš
eivijos ?wen:mui apžvelgti, or
ganizacines problemas artarti 
pasigėrėtinai pavyko. Paskaitos 
buvo parengtos ri pateiktos aka- 
Hemškai. Pirmasis skaitė. A- 
Kaš'ulaitis, žinomas KDS—gos 
veikėjas, tema: “Politinio emi 
granto esminis paskirties suvo
kimas ir jo p oblemos”. Antrą 
paskaitą skri'ė mok. Ig. Scrap -

Reorgan zacinės L. B-nės 
gene’-alin’S sekretorius, te- 
“Mūsu ryšiai Su okupuota 

Simpoziumo modera
ma
Lietuva
toridmi buvo dr. Vai. Plioplys. 
Reorg. Liet. Bend-nės tarybos 
prezid'umb vicep. Simpoziumą 
atidarant, kalbą pasakė R. L. B 
Tarybos pirminirtkas. A. Juške
vičius (Jo pasakyta kalba yra 
spausdinama šiame pat “Vagų 
puslapy). Simpozriimas įvyko š. 
m. lapkr. mėn. 9 d.. Tati’iniuo 
se namtio'e. Jame atsilankė ar 
ti Šimto žmonių, daugumas jų 
intelektualai, patriotai nuošir
džiai be •isiHc'ą savo tautos li
kimo reikalais.
A. KAPUT.ATčtO KALBA IR 

PASISAKYMAI Iš 
AUDlfbRIJOS

Mūsų išeivijos ir jos veiklos 
pastangų suskaldymas yra labai 
naudingas ir reikalingas tik Lie
tuvos okupantui. Suskaldžius iš
eiviją ir jos organizacinę veik
lą, nutils jų balsas reikalaujan
tis la'svės pavergtai tėvynei Lie 
tu Vai.

Reorganizacinė L. B-nė ne kar 
tą siūlė rasti bendrą kalbą, su
tartinę veiklą, vadovaujantis 
mūsų Veiksniu: VLIKo. ALTos 
?r BALFo veiklos sričių pasis 
kirstymo pagrindu. Bet vietoje 
susitarimo, jie R. L. B-nę pat
raukė į JAV. teismą.

Pavergtoji tauta skaudžiai per 
-gyvena mūsų išeivijos nesantai
kąs, nesutarimus. Ji prašo ne
žlugdyti lietuviškos veiklos, nes 
tautos vadavimo, lietuvybės iš
laikymo. tautinės kultūros ugdy 
mo darbai, daug svarbesni, nei 
partijos reikalai.

Studijuodami ir nagrinėdami 
mūsų išeivijos veiklos nešanfai- 
kas patirsime ar mes visi tinka
mai ir sąžiningai atliekame lie
tuvio išeivio pareigas, ar vykdo
me pavergtos mūsų tautos Įsi
pareigojimus. ar mes savo veik
la ir darbais prisidedame prie 
pavergtos tėvynės Lietuvos grei 
Česnio išlaisvinimo iš žiaurios 
dkupan to vergijo's.

i — Naujienos, Chicago R

<-’kė prieš dedamas pastangas 
VLlKą ALTtą ir L. Bendruo
menę apjungti po v’enos orga- 
nizaciic" galia, ir pateikė įti- 
kmabčiuc argumentus. Kalbėd? 
mes VLIKo ir išeivijos politinėj 
rrirtiiu reikalu, jis pasakė, kad 
demokratija be politiniu parti
jų yra neįmanoma. Apgailestavo 
esamą nenormalią Veiksnių ta r 
pusavio santykių padėtį, paša 
kė. kad šitotria padėtis aiškia 
kenkia išeivijos gyvybinių už
davinių vykdymui; pasisakė už 
būtiną santykių sunormavimo 
reikalą. Paskaitininkas pasisakė 
ir prie’ angliškai kalbančiu lie 
‘uviu iš'unmmn iš L. Bendrūo 
menės veiklos. Tokį L. Bendruo 
menės vadovų veiksmą pavadi 
no tik datm kenkiančiu veiksmu 
•še'vijos uždaviniui vykdyti, sie
kiant iižc;brėž‘o tikslo.

Čia yra patiektos tik kai ku
rios nackaitos ištraukos Tenka 
manyti it lauk'i. kad šnaudos 
žmones patieks šią nasknda i’ 
'stisfefi. nes tai verta *" reikMin 
-ra ią plačiau paskleisti, tikslu 
ri|afo<m;vs išeivijos sluoksnius 
-uftaFbdinti su išeivijos gyvybi
nes rė'kšmės problemom^, jas 
Dferodyt*, gilios tautines atsako

Įr of'tfr’ipu šviesoje.
Pa^knil in’nkui triirus, pisigi’ 

dį> ilgi ir škardūs fljdfim^i Grei 
riti nik’ki ir visas 
rr-išan^itl rinkų

diktatūrinę valią, neišskiriant 
net nei lietuvių parapijų reika-

R. LIET. B-NES TARYBOS PIRMININKO A. JUŠKE 
vičiAUs žodis, Atidarant simpoziumą

AifiėlOs sfesės, broliai! i J
Šu didėliu skausmu širdyse, 

laikinai palikome savo tėvynę 
Lietuvą. Išskubėjom j nežinią, 
ne laimės, ne turtu ieškoti, bet 
vieningai; sutartinai dirbti, veik 
ti ir padėti kraujuojančiai mū
sų tautai greičiau atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę.

Tačiau, nežiūrint mūsų tautos 
gyvybinių re’kalų, jos žūtbūti
nės kovos už jos egzistenciją, 
mūsų išeivija neranda bendros 
kalbos, sutartinės veiklos. Toks 
nesutarimas trukdo išeivijai tau 
tinę misiją vykdyti

Nėd’delė išeivijos fronto bi
čiulių; bendradarbiautOj'ų. tiltų 
statytojų grupelė, vadizmo ir 
diktatūrinių užmačių vedina, 
brutaliai braunasi į VLIKo, 
ALTos ir kitų organizacijų veik 
los sritis, juodina ir šmeižia tuos 
dirbančius kurie nepritaria, jų 
partinei diktatūrai.

Be tautinės atsakomybės, jie 
suskaldė mūsų išeiviją, jos nes
kaitlingas veiklos pastangas ir 
jas nukreipė ne prieš Lietuvos 
okupantą, bet vieni prieš ki-

ĮdĖt. TAkY§A IR UtsIlhD
VALDYBA retgi TRADICINĘ KŪČIŲ vAfcAiDtN| ir kvie
čia visus heluMus , 
gruodžio mėli. I . T. 
Autefe Avė., ūhteigt), in.

Bns Kuči$ nhotžikdš programa: Tradicinių valgių vaka- 
ritfre, kalėdinės gicšrhės (Atliks Dainininkų būrelis, vadovau
jamas T. Šcrap/iilenTš) ir kita kas. Dalyvavimas — auka jšltl

Norintieji dalyvauti yta prašomi rcgistriioKš, ar įsigyti 
bilietą ne vėDau kaip, iki gruodžio mėn. 7 diends. šiuo reikalu 
skambinu sials telefonais: Marquette Parke — 737-1286. 
feo-infc) Ir 131-3715; beiro fiotT-ltSO ir 652-8516; Melrose 
Parke - 511-3880; East Chicago — (219) 365-1184.

iuvinunes pirmininKas/l^nad 
Petrauskas (kairėj) ir bcndruomenirrinlcė Antantfr uūš- 
taf-enė (dešinėj) įteikia raudonų rožių puokšte Jdhftėi 
1 autvilaitei už malumas dainas spalio 4 dienos pobūVvje.

(C. Genučio nuutrauka)

' LIET’ BE^RL'<>&ĖNfeS vadovy
bė, Taryfeįrš ^rėŽidiumaš ir Centro valdyba šaukia Tarybos 
n£ri,Į ,‘r organizacijų atstovų s'uvaziaviihą, kuris įvyks š.m. 
gt&ohžib mfcrt. 13 dieną Tautiniuose namuose, 64Ž2 Šo. Kėdzie 
Avė., (Jucago, III. Registracija 9-10 vai. ryto. Šuvažiavimo 
darbotvarkė bus paskelbta spaudoje vėliau.

Oi-gAifizacijoš fra prašomos išrinkti ir atsiųsti savo at
stovus į suvažiavimą.

Retdganizacinjs Liet, Bendruomenės 
♦ z Vadbvybė

Neužmirš pab^ltfečlų
Tį Mądenl ė - t

į ’ ' * - / T- į l j 

AtsiliepdaniL į-; AiiJerikps Liel 
tuvių Tarybos pirmininko dr. K. 
Šidlausko raštus, kongresmanai 
Paul Simon (dem., Ill.) ir- Sid
ney R. Yateš (dėm., III.) atsiun
tė raštus ALTai, 1 pažymėdami, 
kad jie, laikydamiesi Kongreso 
rezoliucijos Nr. 200, darys pas
tangų, kad žmogaus teisių ii’ 
Pabaltijo valstybių klausimai 
būtų keliami Madrido’ konfe
rencijoje.

visų klausėjų ir. kalbėtojų pasi
sakymuose jairtėsi gilus susifū- 
piriimas tautiniu lik įminiu reika
lu :i'r siekis Sefvjos drĮūnžacinę 
veiklą atstatyti į normali^ pa
dėtį.
Mū§į' RYŠIAI ŠU OKUPUOTA 

LIETUVA

Skaitė J/dic. Ig. S^apmSs
Mokytojas !§.. Serapiną s savo 

pacteiktoje paskaitoje gana pla
čiai apžvelgė išeivijos politines 
nuotaikas ir jos ryšį su okūpuo 
ta Lietuva. Paskaitininkas giliu 
tautiniu nusiteikimu, tarsi vaidi 
la, žadino, budino išeiviją prieš 
okupanto vylių — pavojų prieš 
išeiviją ir tautos interesą. Prieš 
okupanto agentų siekį sukiršin
ti išeiviją ir sugriauti politinius 
veiksnius ALTą, VLIKą. - Paskai 
tininkas tvirtino, kad jei vieną 

Į dieną komunistai aisisakytų nuo 
■ melo ir klastos — komunizmo 

santvarka kaip mat sugriūtų. Pa 
darė užtarnautą priekaištą ir vi
siems tiems, kurie nepaklausė 
nei JAV vyriausybes, nei Veiks 

j nių prašymo šįmet nevykti į 
ok. Lietuvą ir nepadėti okupan
tui švęsti Lietuvos prijungimo 

j prie SSR 40-čio sukaktį, šiems 
neklaužadoms jis padarė tauti
nės išdavystės priekaištą.

Kaip spaudą sekantiems žino
ma, ši Ig. Serapino paskaita yra 
atspausdinta Naujienų dienraš
tyje ištisai, š. m. lapkr.cio mėn 
vienuoliktos ir dvyliktos dienos

quette Parko apylinkė rengia 
PRIEŠADVENTINĘ VAKARO
NĘ, kuri jvyks š. m. lapkričio 
mėn. 22 d., šeštadienį, 6 vai. vak. 
lietuvių parapijos salėje. Svei
katos reikalu paskaitą skaitys 
dr. Vai. Plioplyš iš Rockfotdo. 
Meninę programą atliks Daini
ninkų būrelis, vadovaujamas T. 
Serapinienės. Bus vaišės. Apy
linkės valdyba visus kviečia ir 
visų laukia.

• Įvykusio simpoziumo daly
vių vaišių stalui kepsnius kepė 
ir lietuviško skonio sūrius rau
gė visa eilė pasišventusių bend- 
ruomenininkių. Tai: L. Dubaus- 
kienė, Ir. Pranckevičienė, Z. J., 
Skopienė, A. Repšienė, Vyšniaus
kienė. O ponios Pocienė ir Taut- 
kienė dar ir kavą virė, svečius 
maloniai vaišino, šeimininkės 
puvo apsijuosusio’s gražiomis 
prijuostėlėmis, už ką iš svečių, 
susilaukė malonaus dėmesio. 
Vaišes organizavo ponia A. Rep
šienė.

A Kasiii’-it:5 kelbėdamcs po 
litinio emitjrprfo uždav nio re' 
kalu, pasakė, kad po’itioio ertj>- 
ęranto plsklęiis ir io problerdos 
yra tautin:o eęžritenrinlo pobū- 
dž’O. lad negalima t k kul ūror 
uždSvmii’i na yšv-g-iį, nuvert’- 
nant lietu' :u oolitinį reikalą 
Kalbėdamas VLIKp reikalu. A. 
Kasiulaitiš akcentavo — Įrodė, 
kad VLIKas yra autentišk«§.kad 
ji i yra visos tautos politinė ate 
rovvbė ir, kaipo toks, jis .turi ju- 

♦pi'-n rriįfštj -vjsos—teutos 
poūtinę valią. Paskaitininkas A- 
Ki&iųląitjs ąiąkįąi tr tviil^iipasr

___ »rei- 
tiebesVs halso

Simpaziutnc 
moderatorius net nežinojo ku
riam Btfba dūo’i. A Jus 
kevičitis pritarė paskaitininko 

mintims, už/r'-'ė io 
noc'coįr’i-Tnus ir padarė pasiūly
mą VLlKtzI, kad jis. kaip teisėta 
‘putos atstoyvbė. -unnt’ visos 
‘mitu*- mandata ir .panaudotu, ji 
išeivros teisei ir tvarkai atsta
tyti. tai yru, iše vijus tarp br- 
^anitteine veikla atstatvti i nor. 
mal'ą padėti.' ši jo siūlymą au 
Įitoiįą, pąlydėjo ..^lįgų^ u’ „ ^r-

Reorganizuotos Lietuvių Bendrudnienfe gar Bes Švecih s&Sas s.m: spalio 4 8: reiTginyje. 
Iš kairės f dešinę sėdi: dr. Vy^žūltš P. L. LB Centro vŽlŠybps pirWnfmkas;
panelė Euphrosine Mikužiūtė, GEicigos Lietuvni Tarvbds .pirmininke; ponas ir ponia 
čiurinskai, St. Jo’hn, Indianos, R. LB veiklus įtariai; V. Kačinskas, K.^šimulis, Aldona 
Kačinskienė, veikli B-nės v-bos nare, -ir Stefa Kaulėnienė, aktyvi veikėja.

v (V. Genučio nuotrauka)

buvo pareikšta daugumos gal
vojimas ir valia.

Dr. V. Dargis, R. Liet. B-nės 
c. v. pirmininką siūlė, kad VLI
Kas ir ALTas nedelsiant parei
kalautu L. Bendruomenės vado
vus baigti neatsakingą išdaiga- 
vimą paklūsti tiesai, teisingu
mui ir surasti taikingą kalbą, 
pradedant sutartinį darbą. Dak-J 
taro V. Dargio š^s' konkretus ir i 
aiškus pasisakymas taip pat bu- j 
vo visų užgirtaš ilgu ir skar
džiu plojimu. Pastatė klausimą 
ir pats simpoziumo moderato
rius, dr. V. Plioplys. Jis klausė, 
ar L. Bendruomenė ir frontinin
kai yra tas pats? Auditorija pui-j 
Iriai suprato šį jo diplomatini! 
klauri^ą. tad tik žurmuliu ji| 
palydėto. Juk au seniai ir vi
siems yra zinomn. kad L. Ben
druomenė yra frontininkų už
gožta ir kontroliuojama, kad jos 
vardu ii*e išeiviją erzina ir skal
do. •. Nenr. Lietuvos kariuome
nės kapitonas, aktyvus visuome 
nininkas. J. Balč ūnas reiškė su
sirūpinimą dėl okupanto agentų 
veiklos, iū siek o su<rr‘?”ti VLL 
Ką ir ALTa ir padarė užtarnau
tą priėkaisfą saviesiems talki
nantiems okupanto lautžūdiš- 
kam planui. Sitolriu^ talkinin
kus jis pavadino š o meta račius 
kais. Dr. V. PHoplv^ va klausė 
ar gali ka* uždary4i VT TKą ir 
ALTą? V. Kasiulaitis atsakė, kad 
ne!

Žurnalistas ta. Petmi^kas klauj 
sė paskaitimnko. ka iis galvoja 
apie pogrindžio spauda? A. Ka~ 
siulaitis atsakė. tai v-a Die
vo pirštas, tauttai* s'cbuklas | 
kuriuo rė kia tikėti. Pas sakė j 
kad jis gdlvoia lietuvių tau-; 
ta v^a našauk** kurti naują či-i 
vilizari a' prie Balt jos.

M. Gudelis, Naujiena redak 
tanu^ kėlė k1aus;mą. kada VLI
Kas imsis nriemoniu pripažinti^ 
ReorsanižacinęjL. Re^dcvomene 
ir suvaldvti L. P^dmomenę 
kad būtu v;eua Reorganizuota 
Liet. Bendnie^e^ė ir ralėtv 
vienih^a4 di bt:? Dr. V. Dargu 
six’ile kad VIJK'>'' tarėtų nedėl- 
riant pripažinti Peoiganizacmb 
L- Bendrucmene ir atsiribbt 
nuo L. Bendruomenės. VLlke 
griovėjos Ju abtaui oasissky- 
miif. .r riūlvmur VLJKip audi
torija užwrė vigu paki
limu. t^asięndo skarrfus
plojimas ir ilgai nesibaigiantis, 
šutmulvs.

Buvo 'r dAuHau klausiniu. 
Juos statė: Dr. Br. Motuzienė, 
Mnk. /V Repšienė, žur. Z, Juš
kevičienė, A. Marma, J. Žemai- 
tis, ir kiti. Tenka pastebėti, kadi

- wjfillfe
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(Nutikimai pokarinėje Vokietijoje)
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M. ŠILEIKIS Waukegano m.'esto

-z

MIAMI, FLORIDA

(Tęsinys

Vieną vakarą čai susipažinau 
ukrainietį, jauną vaikiną Vankų. 
Jis buvo atvykęs iš anglų zonos 
ir klajojo’ po Bavariją, bandyda
mas įsikurti. Kaip ir aš, jis kant
riai vilko savo kietą dalią ir, na- 
riustodamas vilties, varstė įvai
rių stovyklų duris.

Kurį laiką mes važinėjome 
kartu. Bandėme net Augsburgo 
ię.ingolstadto stovyklas, bet ir 
tep nieko nelaimėjome. Atsaky
mai buvo vienas į. kitą panašūs; 
mės buvome '■ .pavėlavę. Vienur 
pavėlavę vieną mėnesį, kitur 
tik.sąvaitę. Tik pamanykit: vie
ną Vienintelę savaitę mes buvo
me pavėlavę. 0 stovykla buvo 
tokia puiki, taip gražiai sutvar
kyta, ir žmonės tokie malonūs. 
Mes užeidavome gerų žmonių, 
atjaučiančių, suprantančių; jie 
mums leisdavo nusnausti salėje 
ant suolo; ir taip praleisti naktį 
be rūpesčių.

Ingolstadte labai jau padorus 
ukrainietis/ pasivadinęs vyriau
sia butų skyriaus galva, pa
aiškino: ’ ;

— Kodėl neatėjote vakar? Va- 
t kar. dar buvo kaip tik dvi tuš

čios loyos.
Laikas daro savo. T 

praleidę keletą; gražių saulėtų 
dietuj — d dienos tikrai buvo 
puikios tuo laiku Bavarijoje, -— 
padarėme šiokių tokių pataisų 
savo planuose: Aš ir Vanka. Aš 
nusprendžiau daugiau nesiverž
ti į lietuviškas stovyklas. Van
ka jautėsi ,irgi..kiek nusivylęs 
savo broliais. Mums buvo viš
tienų kokįos; tautybės pabėgėlių 
stovyklą pakliūsime. Mokėjom 
sugyventi? su visais, juk gerokai 
laiko Buvo' praėję begyvenant 
svetimųjų tarpe. ..

Vieną vakarą Vanka grįžo į 
nakvynės -namus su naujieno
mis.

— Bandykime stovyklą, kuri

kaip tik dabar kuriama. Viena 
lokia yra Muenchęne, — pasa
kojo vaikinas užsidegęs.
' — Kaip gi nebandysi. Bandy-' ’ 
kime!

Vanka turėjo adresą: Ryto-' 
jaus dieną iš pat ryto nuvyko- j 
me. Tikrai, stovykla buvo tik: 
kūrimosi stadijoje. Tai suprato-( 
me tik užmetę žvilgsnį: jos bu
vo tik paskatas. Didelis, visiškai 
tuščias, senas medinis pastatas. 
Tik langai buvo nauji. Atrodė, 
kad jie kažkada yra buvę išdau
žyti, bet dabar visi nuostabioje 
tvarkoje.

Prie vienų durų .radome iška
bintą raštelį. Jis bylojo: vedama 
registracija norinčių pakliūti į 
naują stovyklą. Raštinė veikia: 
4-5 valandą po pietų.

Atrodė, kad Vankai ir man 
reikalai buvo pagerėję: tas pa-f 
statas buvo reikalingas gyven-! 
tojų ir mes buvome labai rim-i 
ti kandidatai. Mums tada dar ( 
nebuvo atėjusi į galvą mintis, 
kaip ilgai truks galutinas sto
vyklos suorganizavimas. Viena! 
buvo aišku: organizuojama sto
vykla dar neturėjo’ reikalingo 
skaičiaus gyventojų, ir tai buvo} 
labai svarbu.

Sugrįžome po pietii pasiryžę: 
Ir mes, Į registruotis. Raštinėje jau rado

me stovyklos organizatorių lie
tuvį. Jis turėjo primityviškai

i aprūpinti visa kuo, kas reika- 
i lingu tokios p.iskirlies įstaigai.

Jis aiškinosi, tur būt, bijoda
mas, kad varginga pradžia, ko
kia iš tikrųjų ir buvo, nepada- 

j rytų mums blogą įspūdį ir ne- 
i pakenktų jo dideliems užsimo

jimams, jo svarbiam projektui. 
Jis dar pridūrė, kad pats gyve- 

1 nąs vienoje iš Muench eno sto- 
Į vykių, kad ten darosi klek aukš 

toka. Dalį lietuvių būrių g..l’ma 
perkelti iš ten, o paskui vi_i pas
togės reikalingi būsią pii’mti; 
kiek tai bus vietc's. Turįs jau 10

DOMAZAS BRAUKLYS PABAIGĖ KELIONĘ 
. . -i

Jį atsisveikinant koplyčioj bu- gražu, tikrai įsigijo paplitusį 
vo apibūdintas sekamai:

i Domazas savo žemiškoj kelio
nėj buvo įžengęs jau į atštuntą 
kryželį. Pradėjo keliauti netoli 
Baltijos jūros — Gargžduose, 
žemaičių ūkininkų šeimoj. Ten 
subrendo mąstančiu tvliu že
maičiu. Tokiu liko ir iki pastu- 
tinio atodūsio. Anksti neteko mo 
tinos, o ir tėvas nessulaukė se
natvės.

plačioj apylinkėj gerą vardą. 
Tuo prasimušė į gerbūvį varga
noj išeivio — bėglio nuo teroriz-

1 mo, kelionėj. Tačiau, rūpestis 
prasikurti pareikalavo didelių 
pastangų — darbo įtampos atsi
liepiančios jo sveikatai.

Prieš 17 metų pradėjo ruoštis 
sau vietą užtarnautai senatvei 
praleisti.

Čia Miami, Bay Harbor įsigi
jęs ant didelio sklypo namelį, 
su įprastu kropštumu išgražino- 
lyg kokį rojaus kampelį. Buvo 
kuo pasidžiuoti pačiam su žmo
nele, o ir pasidžiaugti apsilan
kantiems pažįstamiems.

Galutinai čia apsigyvenęs, lai
ką leido tuo pačiu rūpestingu
mu kaip ir per visą gyvenimą, 
rūpindamasis aplinkos grožių. 
Savo sodybėlę atydžiai puošė. 
Retas kuris iš mūsų, čia turin
čių savus mums, nebus pasinau
dojęs jo patirtimi ir patarimais; 
Dar daugiau, kurio kiemelyje ne 
ąuga jo priaugintų medelių ar 
žydinčių? krūmų?. .O kas nęsi- 
gardžiavo jo užaugintais sultin
gais gardžiais vaisiais.

Jis savo paslaugumu pasižy
mėjo ne tik versle, bet ir . drau
giškai į jį besikreipiantiems. Ir 

; daugiau, žiūrėk, jei kuris tik pa
sigėrėjo jo užaugintais retais me 
deliais, jau tokių jis ir beatvė- 
žąs. Toks jo paslaugumas buvo 
jo įgimto ir per yisą gyvenimą 
išlaikyto išskirtinas bruožas,: 
kaip ir'švelniai laikysena su vi
sais.

Jo didžiausias sielyąrtas buvo, 
kad jo tėviškėė pavergta ir iš
draskyta. Ypač skaudžiai jis per 
gyvendavo mūsų beprasmius ki
virčus, pokalbiuose vis ^primin
damas, kad vieną ar kitą nes
klandumą reiktų išlyginti tai
kiais pasitarimais. Jo visuome
ninis ir politinis akyfatis pakan
tus — tolerantiškas,; bet ir pla
čiai susipažintas. Jis skaitė visų 
pakraipų spaudą ir ją gausiai 
rėmė. Ne tik . nuolatinėmis auko
mis rėmė politinius veiksnius, 
bet buvo ir vienas iš pirmųjų 

• tūkstantininkų lietuvių .fonde.
Su tokiu Domazu mes čia at

sisveikiname. Daug dar giedrių 
dienų galėjo būti 'išgyventa, bet 
negailestingos ligos sumaišo lū
kesčius. Mes čia susirinkę nega
lėjom pakreipti likimo eigos, tik 
apmąstydami jo taurų būdą su 

(Nukelta į penktą puslapį)

! Domazas dar jaunuoliu iškly
do iš tėvyškės, kad erdviau ūky
je likusiems broliams būtų. Bet 
apie tėviškę vis su pasidžiavimu 
ir ilgesniu čia būdamas vis pri
simindavo ir išsipasakodavo. 
Naktigonės ir kitos ūkinės go-, 
dos buvo spėjusios stipriai įsmig 
ti į jo sielą, net ir poetinių bruo 
žų įspausti. Jo sielos jautrumas 
įsikūnijo savoje šeimoje stipria 
meile .savo gyvenimo bendrake
leivei — žmonai Olgai. į kurią 
ilgesio valandoj kreipėsi paties 
sukurtu eilėraščiu, bemėginda
mas ir dainą dainuoti. Su muz. 
Danute Liaugminiene, išlyginęs 
melo’dijos nelygumus, pats įdai
navo į juostelę, kad. jo mylima 
žmona galėtų išgirsti jo balsą ir 
ilgesį, kai jis bus jau. amžinai 
iškeliavęs.-.

(čia. keletą minčių muziki
niai išreikštų: Rožės, rožės žy
dėkit grožėj... Kai dangus-ir 
marios lydės jos kelionę.. 
Matys jūsų grožį matys vėl 
darželį, pievelę žaliąją, pavė
siai klevelių paslėps ją prie 
namų... ::koplyčioj ..pagrojo: 
muz. Danutė Liaugminiene). 
Šis jo jautrumas gėriui reiš

kėsi ir per meilę gėlėms. Jaunys 
tėj žemdirbio išgyvenimai', išli
ko stipriais per yisą jo gyveni
mą. Tat ir bedirbdamas svarbioj 
valstybinio, darbo srityje, dar 
Kaime bebūdamas, pradėjo au
ginti rožes, ieškodamas \ naujų 
būdų išvesti naujų atmainų ir 
priemonių sėkmingiau jas veisti.

1949 metais atvykęs į Ame
riką apsistojo .vietovėj Boiston 
netoli Ph'iladelphijos. Čia, jau 
Lietuvoj pradėtu kropštumu, st
vėrėsi auginti rožes ir kitas gė
lės prekybiniu mastu; Iš tor di-

Muenchheno, — aiškino stovyk- ras. Iš karto Vanka net nepa
los organizatorius; — turi pa-1 žino — tai buvo jo brolis. Ke- 

■ “ - ‘ — turis metus jie nebuvo matęsi,
ir tie metai buvo juos kiek pa
keitę. . •

Tuoj paaiškėjo visa istorija. 
Istorija, kuri turėjo happy en
ding. Vankos brolis esąs apsi
gyvenęs vienoje Muencheno sto
vykloje; jis pradėjęs ieškoti Van 
kos senai, gal jau trys mėnesiai. 
Esąs pervažiavęs artimesnes 
tolimesnes stovyklas, o paskuti- ■ 
niu laiku' ėmęs lankyti nakvy-; 
nės namus- Jis jau trečią kartą 
apsilankąs šiuose namuose.

Tuoj paaiškėjo ir planas, ku-; 
ris turėjo pakeisti Vankos gy-. 
venimą. Brolis jį apgyvendinsiąs. 
pas save. Jau šią naktį jie abu - 
miegosią stovykloje, vienoje lo-; 
voje. Stovykla esanti perpildy-- 
ta, naujų gyventojų nepriimą. 
Tik tokiu budu Vanka būsiąs 
priimtas; į stovyklą. Taip daug 
kas daro,.kai nori, kad draugas, 
ar šeimos narys būtų priimtas.. 
Ir jie pamažu tokį-prisimetelį 
priimą, padaro jį legaliu, stovyk 
los gyventojų; duoda lovą, mais- 
tą ir visa, ką kiti gauna. į

Tą naktį aš miegojau vienas, 
įsiknisęs į kietos lovos šiaudus. 
Vankos viršutiniame aukšte ne- 
vuvo. Jis miegojo toje didelėje 
Muencheno stovykloje, kurioje - .
ir aš -kartą buvau apsilankęs. | Jelių kropštumu- ir nenuilątan-

Jo savotiškas kelionių ciklas ^įomis pastangomis, ’
buvo baigtas.'

Dar buvo ankstyvas rytas, kai 
traukinys, atvežęs mane į----
ęhlenfęldo stotįį nušvilpė savo, 
keliu. . Turėjau eiti apie kilomet- j 
rą į užmiestį; man buvo paaiš^j 
kinta, kad užsieniečių Stovykla 
buvusi laukuose.

(Bus daugiau)

baltiečių stovyklą, nemažą. Ten 
prieš kelias dienas buvo priim
ta man pažįstanti šeima. Esu ti
kras, vietų dar yra; miestelis 
nuošalus, ne taip daug kas už
klysta.

Pirma mintis, kilusi tą minu
tę galvoje, buvo nieko nelau
kiant aplankyti tą vietovę. Jei
gu nieko nelaimėsiu, bet nieko 
ir nepralošiu. Tada pamažu pra
eis ir tos keturios savaitės, kol 
galutinai susiorganizuos naujoji 
stovykla.

Vanka tai mano minčiai prita
rė. Jis irgi važiuosiąs; jam nesą 
svarbu, jei jis ir nepaklius į uk
rainiečių stovyklą. Jis visur ga
lis pritapti.

— Nesirūpink, — padrąsinau 
vaikiną. — Tu iš pirmos dienos 
jau turėsi vieną pažįstamą — 
mane.

Ne. Jis galvos dėl to nesukąs. 
Ne dabar, po karo, kai bombos: 
nustojo kritusios.

Artinosi vakaras, kelionę į 
Muehlenfeldą turėjom atidėti ry
tojaus dienai. Sustoję gasthau- 
ze pavalgėm vakarienę. Mano 
maisto kortelės, - kurias buvau 
gavęs iš vokiečių ištaigos, baigė
si. Būtinai turėjau bandyti_sa- 
vo- laimę Muehlenfelde — gal. 
būsiu priimtas, ir kortelių dau
giau nereikės! Jas išgauti būdavo 
nelengva.

— Dabar į nakvynės namus 
poilsiui! — sukomandavau savo 
kompanijoną, kai jau buvome 
pavalgę. — O ryt į kelionę.

Mūsų paskutiniųjų dienų gy
venimas buvo toks paprastas, 
toks neįdomus. Kartais jis pasi
darydavo ir skaudinančiai mo
notoniškas, be jokių skaidresnių 
prošvaisčių. Ir šiai nakčiai aš 
nieko daugiau nenumačiau, tik 
kietos lovos šiaudus, kuriuosna 
įsiknisę sulauksime ryto.

Bet kartu su besiartinančia 
naktimi įvyko tai, ko nei aš, nei 
mano draugas nesitikėjo. Jis su
laukė lankytojo. Jo ieškojo gal 
tokio pat amžiaus, kaip ir jis, vy-

įrengta raštinę su būtiniausiais .... •Įsiregistravusių, su mumis bus 
dvylika. Jo spėjimu, gyveni
mas naujoje stovykloje prasidė
siąs neanksčiau kaip už trijų ar 

{ keturių savaičių.
— Kokioje stovy kloję gyvena

te? — dar paklausė.
— Mes niekur negyvename- 

Tik naktį praleidžiame vokiečių 
pabėgėlių namuose, — paaiš
kinau.

* KU' f f — Niekur negyvenate?- — nūs 
uzten a, —- j t — Keturios savai-

Į tės — ilgas laikas, neturint, kur 
gyventi. Jums nusibos laukti. 
Apsigyvenkite kur nors, o jei
gu nepatiks, persikelsite, kai sto 
vykia pradės veikti.

j — Bandėme gal visą tuziną 
j stovyklų, visos perpildytos. Ne

įmanoma niekur įlįsti, — pasi
aiškinau.

— Taip?.. — numykė žmogus. 
Nežinojau, kad taip sunku nau
jai atvykusiam.

Aš jau buvau pasipasakojęs, 
į kad esu atvykęs iš Austrijos.

Kai atsisveikinome, jis pridū
rė: *

— Atvažiuokite laiks nuo lai
ko pasižiūrėti, kaip viskas čia 
vyksta. Beje, — pridūrė, lyg ką 
atsiminęs. — Jeigu negaila ap
leisti Muencheno, duočiau ad
resą stovyklos, kur tikrai dar 
gautumėte apsigyventi. Mueh
lenfeldą ar girdėjote?

— Ne, — atsakiau.
Vanka irgi tos vietovės 

no j o.
— Tai miestelis už penkiasde

šimt ar daugiau kilometrų nuo

rakandais. Senas stalas stovėjo 
prie lango; prie jo tokio pat 
amžiaus kėdė. Pluoštas rašomo
jo' popieriaus ant stalo, prislėg
tas ilgu pieštuku, aiškiai liūdi- •r 
jo, kad pareigūnas buvo apsirū- j 
pinęs rašomomis priemonėmis. > 
Ten pat kampe stovėjo kelios 
medinės dėžės! jos lyg ir netu
rėjo ypatingos paskirties. Riog
sojo ten taip.sau, dėl viso ko

— Pradžiai to ir i______ _
paaiškino žmogus, pamatęs, kad į 
mes dairomės po'jo kabinetą. — 
Vėliau UNRRA yra pažadėjusi

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
. Visi Hėtuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį,- gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. ' ~ .
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. „ .

, Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 
nimo vajaus talką!

S
r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų 
reikliais prašomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. neži-

1739 S. HALSTED ST< 
CHICAGO, IL 60608 ,

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas ____________ __________________________ _
Adresas ----------------------- ;_______________________ _

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede  d< 
Pavardė ir vardas____________________
Adresas --------------------------------------------

kuri-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

r BOPESTINGAI ISPILDC-MI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
IZVJZMi

, išvystė į
! plačios apimties sodybų gražini- 

mo — medžiais apsodinimo už- 
į Mu-' siėmimą. Stipriu ryšiu, ’turėda

vo mas gerą pajautimą kas ir kaip

DRAUGO DIENRAŠTIS VEDA 
SPAUDOS CENZŪRĄ

Tenka giliai apgailestauti,

Sponaoriau* pavardė, vardas ir vietovė ,___________________

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, praiau jas ahintinėti už pridedamus_ __dol.
Pavardė ir vardas ________________________________________
Adresas —------------------------------------------------------------------------

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• . LITERATŪRA, lietuvių- literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenštą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, Ą. Rūkštelės ir A. Varno

kad ’ Draugo dienraštis, besi- kūrybos poveįkslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3. 
skelbiantis esąs laisvojo Pašau-1

Į lio Lietuvių dienraštis, nedėjo 
Į Reorganizacinės Bendruomenės 
net apmokamo kultūrinio rengi
nio skelbimo. Nedėjcf.R. LB-nės 
rengto simpoziumo skelbimo, 

šio renginio skelbimas buvo!
įteiktas skelbimų skyriaus ve- tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
dėjai į rankas š. m. lapkričio gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikdtarpio buities lite- 
mėn. 5 dieną, o simpoziumas ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
įvyko lapkričio mėn. 9 d. Tau-parduodama tik už 82.
tiniuose namuose. Tas reiškia, 
kad Draugo dienraštis veda po
litinę diskriminaciją ir varžo 

i spaudos laisvę, kas yra nesude- 
( rinama su gyvenamo krašto de
mokratinėmis laisvėmis. Be to, 
pakartotinai įrodė, kad dienraš
tis veda tik siaurą partijos poli
tinę liniją. Koresp.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais • duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy-

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites auaipaiinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas -------------- ,----—______________ .
Adratas ----------- --------- —--------- --------------------------------- -
*■ 1 --lr T * -----1-.- -----------

liėjuii Ii tpaudoa ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikon lietuvių pastan
gai daryti įteko* J kraite politiką. 102 p*l. Kaina 11.56.

Knygoa bua ižaiųstoa, Jei flJSO čeki* arba Money Orderi* 
bu* paaiųstaa tokiu adre*u:

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR

Don't give them, 
the chance... use

A Sergeants
the w (<re pe-xte

• LIET UVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama

i vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• KĄ LAUMĖS L£ME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms 
l ~------ - ' '■
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Iš aiškaus dalyko daro misteriją
Amerikos lietuvių dauguma labai gerai žinojo, kodėl 

Antrajam Pasauliniam karui pasibaigus, Europoje ne
pasirašyta taikos sutartis. Nebuvo jokios abejonės ir 
Amerikos bei kitų valstybių dipomatams, kodėl karas 
laimėtas, bet taikos sutarties nespėta pasirašyti.

Sovietų Sąjunga nenorėjo atiduoti Rytų Europos 
kraštų ir tautų, todėl ir atidėliojo pačius svarbiausius 
taikos sutarties dėsnius. Visos valstybės buvo pasižadė
jusios karo metu nedidinti savo teritorijų, tuo tarpu 
Sovietų Sąjungą, .pagrobtų žemių ir-žmonių atiduoti ne-, 
norėjo. Rusai bijojo, kad vokiečiai,' labiausiai nukentėję 
karo metu, nėatsigriebtų ir nekęršytų rusams už karo 
pabaigoje padarytą žalą. Vokietijai. Jie suskaldė Vokie
tiją ir bandė yisą^Rytų Vokietiją Įtraukti i savo bloką. 
Jie manė, kad Rytų Vokietijos kontrolė padės jiems val
dyti Vakarų Vokietiją ir per ją kontroliuoti visą Europą. 
Bet rusų paruošti planai nepavyko, Vakarų Vokietijos 
jie neužvaldė. Rusai abejojo, ar jiems pavyks valdyti Rytų 
Vokietiją. Kol viešpatavo taika, tai Rytų Vokietiją ga
lėjo valdyti rusams parsidavę komunistai. Jiems padėjo 
Sovietų divizijos, laikomos Rytų Vokietijoje. Bet jei pra
sidėtų karas, tai tada visa Rytų Vokietija susivienytų su 
Vakarų Vokietija, o tai sudarytų rimtesnį pavojų So
vietų Sąjungai ir visai jos lipdomai imperijai.

Sovietą valdžia, nenorėdama atšaukti namo savo .di
vizijų iš karo metu užimtų valstybių, kaip tai padarė 
Amerika, Didžioji Britanija, Kanada ir kitos valstybės, 
pradėjo ieškoti .priežasčių tas* .armijas ilgiau laikyti ka
ro metu užimtuose kraštuose. Rusai aiškino, kad Sovietų 
Sąjungai reikalingas saugumas, jai reikalinga “statyti- 
naują pasaulį”, reikia maitinti karo metu nukntėjusius 
žmones. Sovietų diplomatai aiškino, kad jie negali leisti 
vokiečiams dar kartą pulti ir naikinti Sovietų Sąjungą, 
kaip Antrojo Pasaulinio karo metu rusus užpuolė nacių 
vadovaujamą vokiečių kariuomenė. 'Rusai reikalavo, kad

ša ugumą Rusijos kaimynams. :
Amerikos diplomatai, matydami, kad su rūsais ne

galima susitarti dėl taikos sąlygų, pradėjo studijuoti So
vietą planą, papildyti silpnesnius paragrafus svarbes 
niais ir tada bandyti dar kartą su rusais tartis. Pasita-5 
rimus vedusieji galėjo būti griežtesni, galėjo pareikalauti’ 
atšaukti savo armijas iš užgrobtų sričių, bet tąda vyravo 
Įsitikinimas, kad su rusais bus galima susikalbėti, ^iems' 
rūpi taika, jie nori atstatyti karo metu išgriautą ūkį. 
Rusų namo nevarė, o rusai neskubėjo. Jie išmoko išnau
doti Rytų Europos gyventojus. Jie ir šiandien išnaudoja 
visas pavergtas tautas. Jie kalba apie geresnę ir teisin
gesnę santvarką, bet jie pavergtas tautas išnaudoja la
biau, negu jie buvo išnaudojami carų ar dvarponfų laikais.

Amerikos diplomatai taip papildė kėlią Į taiką, sau
gumą ir bendradarbiavimą, kad Sovietų diplomatai pri
valo tose sąlygose uodegą Įšaldyti eketėje. Sovietų diplo
matams Į galvą neatėjo mintis, kad pagrindines žmogaus 
teisės gali būti tokios sunkios. Sovietų diplomatai sutiko 
su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, ‘bet jie niekad tų tei-J 
šių nepildė. Jie pasirašė, bet manė, kad ir šį kartą visos 
eilės paragrafų galės nepildyti.

Brežnevas, pasirašydamas Helsinkio aktus, pasiža
dėjo leisti Rytų Europos gyventojams naudotis pagrindi
nėmis žmogaus teisėmis. Prancūzai, italai, britai ir net 
portugalai davė pagrindines teises juodžiams ir pageltu- 
siems, tuo tarpu rusai tokių privilegijų negalėjo duoti' 
geriems savo tautiečiams. Komunistai, negali duoti pa
grindinių žmogaus teisių savo pavaldiniams. Jeigu tokias 
teises duotų, tai visi vergai sukiltų. Jeigu vergai sukils, 
tai komunistams bus labai sunku išbėgti iš Sovietų Są
jungos.

Jokios misterijos nebuvo ir Madride. Ne tik rusams, 
bet ir kiekvienam lietuviui buvo aišku, kodėl Sovietų po
litikai norėjo keisti dūrbotvarkę. Todėl^kad ;rusai Visai’; 
nenorėjo kalbėti apie Helsinkyje paskelbtus ir pasirašy-> 
tuš pažadus., Ąmęrikos delegacijos vadovas Griffin Bell 
•labai aiškiai žinojo apie Madrido konferencijos nesklan
dumus. Pirmoje savo kalboje jis kaip ant delno išdėstė 
Sovietų vadų išsisukinėjimus. Dar aiškiau viską rusams5 
pasakė Max Kampelman, antrasis Amerikos delegacijos 
pirmininkas. Jis pabrėžė, kad kalbėjo ne tiktai preziden-' 
to Carterio Įpareigotas, bet ir Ronald Reagano pilniau
siai pritartas. Jis kalbėjo visos Amerikos vardu. Jis kal-i 
bėjo priešrinkiminės ir porinkiminės Amerikos vardu.’ 
Amerka savo politikos Sovietų ekspansijos reikalu ne
keičia. Ji priėmė Helsinkio aktus ir jų laikosi. .Ji nori,; 
kad ir Sovietų valdovai laikytųsi-, bet jie savo žodžio 
nesilaiko. 1

Madride yra didelė misterija ir Draugo redakto
riams. Dabar misterišką straipsnį parašė labai jau mis
teriškas P.S. Jis misteriškai pasirodo, kai tarptautinėje 
politikoje aiškėja viešai žinomi ir Suprantami dalykai. 
Jis misteriškai atsiranda ir misteriškai dingsta. Tai ne. 
Madride žinias renkąs redaktorius ir ne atostogoms pa
leistas moderatorius. Jiedu jau priėjo liepto galą, todėl 
talkon pakviestas misteriškas P.S. e

Lietuviai supranta, kas darosi Europoje. Lietuviai 
mato, kad ir Amerika supranta. Amerika rusams pasakė, 
kad geruoju su rusais neįmanoma susitarti-, ir kad reikia- 
-ginkluotis, nes Sovietų Sąjunga vis labiau -ginkluojasi.

Breton Ūkininkas

VLADAS STANKA

KAS TAI YRA “AŠ ESU”?
Visiems yra žinoma, kaip Des

cartes triumfavo, kai jis sura
do dėsnį: “Je pense done ją 
suis” (“Aš mąstau, reiškia — aš 
esu”, arba lotyniškas vertimas: 
“Cogito ergo sum”). Descartes 
pamatuotai galėjo didžiuotis ši
tuo, dėšnįu,; kuriamą j išbado tvir-

Sržs jetmi'laidavo’ naujosios -filo
sofijos kūrėjo, vardą. Tačiau šių 
dienų filosofai jaučia, kad šis 
dėsnis dar neduoda atsakymo, o 
tik kelia klausimą, gal būt, net’ 
svarbiausią, jei ne vienintelį 
klausimą, kuris turi rūpėti filo-. 
sofui, būtent: kas tai yra “Aš 
esu”, arba, modemine kalba,- 
kas yra mano egzistencija, ma
no būtis-

Toks klausimo kėlimas yra 
naujųjų laikų egzistencialistų, 

-įnašas, nes jiems egzistencijos 
sąvoka yra išeities punktas ir 
'sudaro visos ju filosoffijos turi-: 
nį. Nėra abejonės, kad tai dide
lis egzištencinializmo nuopelnas. 
Nes ką mes galime žinoti, jei 
mes patys savęs nesuprantame?; 
Kuo mes galime .rūpintis, jei mes 
savęs nepaisome? Kokią tikrovę 
mes galime suprasti ir kokią tie
są surasti, jei mes pamirštame, 
kad mums mūsų būtis yra vie

nintelė tikrovė ir aukščiausia 
tiesa. Kokia nauda žmogui laimė 
ti visą pasaulį, jei -jis pats save 
praranda?

Visiškai įsitikinę, kad jie su
radę tikrą kelią ą tiesą, egzisten
cialistai, ypač tie, kurie yra ma
žesnio masto, tikisi, jog jie gali 
daryti toli siekiančias išvadas. 
Jie jau nepasitenkina teigimu, 
kad ne pasaulis duoda atsakymą 
Į klausimą, kas yra mūsų egzis
tencija, bet mūsų egzistencija 
duoda atsakymą į klausimą, kas 
tai yra pasaulis. Jie jau mano, 
kad egzistencijos realybė grin
džia pasaulio realybę. “Egzisten
cija turi savo nuosavą pasaulį”, 
“Egzistencija kuria savo pasau
lį’’ “Ant savo pečių žmogus ne
ša viso pasaulio sunkumą”, 
“Žmogus yra atsakingas už vis-

šitie.ir daug kitų posakių jr afo- ■

Bendrai sakant, egzistencialis 
tai yra vieniši individualistai, 
atsiskyrėliai, ir jie net vienas ki
to nemėgsta. Pavyzdžiui, dabar 
viešpatauja trys didieji egzisten
cialistai: Heidegger, Jaspers ir 
Sartre. Tačiau Jasperso veikaluo 
se vargu ar rasime nors vieną 
kartą paminėtą Heideggerio ar 
Sartre’o vardą; o, kita vertus, 
Heideggeris ir Sartre visiškai ig
noruoja Jaspersą. Tačiau jie vi
si, kartu su kitais didesniais ar 
mažesniais egzistencialistais, ta
ria, kad modeminio egzistencia 
lizmo pradžios reikia ieškoti 
Kierkėgaardo asmenybėje ir kū
ryboje, ir kiekvienas jų su pie- 
tetu mini jį kaip savo pirmata- 
ką ir dvasios tėvą. j

Soren Kierkegaard (ištaria
ma: Kerkegor) danų rašytojas, 
pamoksiinirrkas -ir filosofas, gy
veno pirmojoje 19 šimtmečio pu 
sėje (1813-1855). Bendrai sakant, 
tuo laiku Europoje visose sri-

kaimynai būtų taikūs ir niekad nebandytų Įsiveržti Į So- Amerika ginkluosis ir neleis rusams primesti savo valios 
vietų žemes. Jie paruošė tokį planą, kuris jiems garan- laisvam pasauliui.

Lietuviams misterijų šiuo reikalu nėra. Tuo tarpu 
Jie nesupranta,

tuotų saugumą, sienų pastovumą. Bet rusai ir klausyti
nenorėjo apie pačių rusų įsipareigojimus. Jie nesutiko Į jierr*s ^ar neaiškūs keli savi reikalai.
jokią sutarti Įrašyti kelis paragrafus, kurie garantuotų kodėl tie misteriški žmonės visą laiką kenkė ALTui ir jas kelti viešumon.

A. A. INŽ. KAZĮ KARAZIJĄ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

vertėmis. Tokios uogos buvo šermukšninės. Kaip 
gražiai jos atrodydavo vėlyvesnį rudenį, kai pui-. 
kios didžiulės jų kekės savo skaisčiai geltonai 
raudona spalva švytėdavo ant šermukšnio me
džio šakų. Atrodė, kad jos niekam netinka ir bū-Rasa SENAS BIČIULIS

(Tęsinys)

Inž. K. Karazija

Savo fabrike B. Karazija sunaudodavo dau
gelį i.ėntnerrų Įvairiausių uogų ir obudlrų. Buvo 
gaminamas vynas iš vyšnių, serbentų, braškių, 
mčly 'iu. o ypač daug iš obuolių. Kai kurios vy
no rūšys j; :.i buvo gaminamos ir iš dviejų i*ūšių 
uogų ar kitų vaisių mišinio. Įdomnausia, kad 
Karazija savo .yno fabrike sunaudodavo ir to
kias uogas, kur os iki telei būdavo laikomos be

davo paliekamos medžiuose, kol žiemos metu jų 
apšalusias uogas sulesdavo alkani laukiniai 
paukščiai. 0 B. Karazija iš jų pradėjo savo fab
rike gaminti labai gerą ir publikos labai mėgia
mą šermukšninį Vyną.

Didelių uogų ir kitų vaisių kiekius Karazijos 
fabrikas supirkdavo iš plačios Anykščių apylin
kės, bėt ji negalėjo patėnkinti viso pareikalavimo,

ką, kas tik pasaulyje darosi , tyse viešpatavo-didžiausias opti- 
«««~ mizmaS Mokslai- ir technika 
rizmų tereiškia šių egzistencialis -KŪrė savo pirmuosius' 'stebuk

lus- Vokietijoje Hegėlisdr Schel 
lingas teigė, kad jiems pavykę 
surasti kelią amžinoms teisybėms 
pasiekti. Prancūzijoje Auguste 
Comte dėjo pozityvizmo ir nau
jos proto religijos pamatus, o 
Arfglijoje Benthamas ir John 
Stuart Mill skelbė utilitarizmą, 
žadantį “didžiausią laimę di
džiausiam žmonių skaičiui”, žo
džiu, visi, visur matė progresą, 
ir viskas ėjo prie to, kad su pro
to pagalba padarytų žmogaus gy 
venimą protingesnį, gražesnį, 
turtingesnį, malonesnį, laimin
gesnį ir lengvesnį.

(Bus daugiau)

tų užsimojimus.
Milžiniškas vaidmuo, kurį eg

zistencialistai — teisingai ar ne-- 
teisingai — sieja su egzistencija, 
verčia mus atkreipti dėmesį į.' 
egzistencijos sąvoką ir pabandy-, 
ti ją kiek galima pilniau ir gi-- 
liau suprasti.

Kierkegaardo baimės ir 
kentėjimo filosofija

VLIKui. Jiems neaišku, kodėl tos dvi didelės organiza
cijos jiems negeros. Kodėl per 40 metų Amerikos lietu
viai rado būdų svarbiausiais klausimais vieningai dirbti, 
o dabar netolerantai pasakoja, kad jie turi kitas darbo 
priemones. Jie nesupranta, kodėl Lietuvos kariai, ALTo 
ir BA’LFo pagalba atgabenti Į Ameriką, Įsileido miste
rišką žmogų ALTui ir VLIKui griauti. Lietuviai yra 
pasiryžę šias misterijas išaiškinti, o Naujienos padės

kietijoj, iš kur 1949 m. atvyko į Ameriką. Agro
nomas Balys Karazija čia dabar leidžia savo se
natvės dienas, žmonos Idos rūpestingai globoja
mas. Kazimiero mirtis jam buvo skaudus smūgis, 
nes jie buvo ne tik giminės, bet'ir artimi draugai.

4.
Pats Kazimieras yra ne kartą sakęs, kad pats 

didžiausias išminčius iš visų Karazijų buvo Po
vilas Karazija, miręs 1955 m. Kaune, išgyvenęs 
68 metus. Pasimokęs Mintaujos ir Šiaulių gim
nazijose, jis dar cariniais laikais Petrapily išlai
kė egzaminus mokytojo cenzui, Įsigijo ten dar 
buhalterio specialybę ir po to mokytojavo keletą.-

mizmasi- MoksIaS ir -technika

— Dow Jones akcijų biržoje 
antradieni akcijos pakilo 11.69 
taško ir pasiekė beveik tūks
tančio lygį — 997.95.

Vilniaus lietuvių tautinio komiteto narys bei 
reikšmingos Kultūros draugijos pirmininkas. Be 
to, jis dar labai domėjosi numizmatika (tai moks
las apie senus pinigus — metalines monetas) il
sioj srity buvo gavęs autoritetingo žinovo vardą.

Tačiau ir jis neišvengė lenkų teroro. Baisiojo 
lietuvių persekiotojo Vilniaus vaivados Bocians- 
kio siautėjimo laikais 1937 m. jis buvo ištremtas 
į nepriklausomą Lietuvą, kur buvo paskirtas Vy
tauto Didž. kultūrinio muziejaus istorinio sky
riaus vedėju. Ir čia dirbdamas jis yra parašęs ne 
vieną straipsnį istoriniais ar numizmatikos klau
simais ir redagavęs to muziejaus metraštį.

nes Anyliščių ir gretimųjų valsčių daugelis kai
mų tik prieš keletą ar, geriausiu atveju, prieš ke-‘ 
lioliką metų buvo išskirstyti -Į vienkiemus ir nau-1 
ji sodai dar nebuvo spėję užaugti, tad fakrikui 
tekdavo vaisių ar uogų atsivežti ir iš tolimesnių 
\^etų. Tai matydamas, B. Karažija ruošėsi atei
tyje pats užsiauginti nors dalį vaisių ir uogų. 
Tam tikslui jis už 9 klm nuo Anykščių buvo nusi
pirkęs daugiau kaip 12 ha žemės plotą, kuris atei
tyje gal būtu virtęs didžiausiu sodu visoj Lietu
voj. Jau buvo užvestas dviejų ha plote vaisinių 
medelių medelynas, kad po kelerių metų būtų ga
lima apsodinti jais visą tą didžiulį plotą.

Deja, kilęs Europoj karas ir jį sekusios oku
pacijos niekais pavertė visus tuos gražius suma
nymus ir planus. Jo fabrikas buvo nacionalizuo
tas, o pats jo savininkas su šeitna atsidūrė Vo-

metų Įvairiose Lietuvos vietose. Pirmojo pasauli
nio karo metu buvo mobilizuotas Į carinę armiją 
ir kurį laiką buvo fronte. Revoliucijų metais su
irus tai kariuomenei, jis grįžo į Vilnių ir pasiliko

Dar jaunystėj Povilas Karazija pastebėjo, kad 
jo pavardė vis dėlto gerokai skirtinga nuo kitų 
standartinių lietuviškų pavardžių, jis taip pat 
matė, kad ji nėra nei slaviškos, nei germaniškos

jame ir vėliau lenkams jį okupavus. Daug lietu- kilmės. Norint surasti jos pradinę kilmę, tenka 
vių veikėjų lenkai ištrėmė į nepriklausbtną L4e- daiiytis kur 'kitur. Ir po ilgesnio tyrinėjimo su 
tuyą, tad likusiems Vilniaus krašte lietuviams in- prof jono Jablonskio (Rygiškių Jono) talka Po- 
teligentams darbo našta vis nuolatos sunkėjo. Karazijai pavyko nustatyti, kad ji esanti 
Sąžiningai ir rūpestingai tą naštą daugelį metų. totoriškos kilmės ir susidedanti iš dviejų totoriš- 
ten nešė ir Povilas Karazija. Jis tapo vienu 13 I kų žodžių, kurie reiškia Juodoji žemė. Tokiu būdu
svarbiausių Vilniaus krašto lietuvių veikėjų: dir
bo lietuvių visuomeninėj, kultūrinėj ir ūkinėj srity, 
dažnai vadovaudamas ne vienai organizacijai, yra 
redagavęs porą Vilniaus lietuvių laikraščių ir pats 
daug juose rašęs. Būdamas didelis knygos mėgė
jas, bibliofilas, jis ilgą laiką buvo ir Lietuvių 
mokslo draugijos knygininku, kurį laiką buvo ir

buvo galima spėti, kad Karazijų protėvis tolimoj 
praeity, gal būt, dar Vytauto laikais, buvo koks 
nors totorių bajoras, dėl vienų ar kitų priežasčių 
apsigyvenęs Lietuvoj.

(Bus dauRian)
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DAIMIDGAI DAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAI

Leidimai

PETER KNEITA

TeL: OLympic 2-1003

LAfayette 3-3572

Y Arda 7-1138-113*
SOPHIE BARČUS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
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6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
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Tel. 422-2000

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. $76-1882 ttU 376^5996

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

Aikštės automobiliams pastatyti

Lietuvių Žagarės klube priešmeti- 
nis susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
lapkričio 23 d., 1 vai. popiet Aneies 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

KAZE BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

....Žemaičių Kultūros klubo priešme- 
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
lapkričio 19 d., 1 vai. popiet Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS * 

Candn praktika, spec. MOTIRU Hpce.
Ofisas 2652 WIST SWa FlKlIT

' Tai. PR 8-1222
OFISO V AL.: pina- antrad-, trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 8-8 raL rak. SUtadir 
oiaii 2-4 vaL popiet ir kitu Įeiki

DR. C. K. BOBEUS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

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

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM

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

2646 W. 71st Street

— K-Mart korporacijos trečio 
ketvirčio pelnas irgi krito. Kor
poracija vis vien mano dar šiais 
metais atidaryti 199 naujas 
krautuves. Iš viso' Amerikoje 

turi 2,191 K-Mart

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, IIL

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet 
ketvirtad. 5—T vai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos tėlet: 448-5545

DR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wartctertar Comwnity klinikos 
Medicinos direktorius

1988 S. Mentelei Rd, Weotcteetor, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

■ kas antra iežtadienj 8—3 vLL 
Tok: 542-2727 arte 542-272?

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

trijų rutlywv laidojimo šermeninė 
Patarėjai ir laidojimo dirbk t OriAi:

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

Telef. 476-2345

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos S WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirmt- 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
Vai. popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmloek 4-2413

Mielai Olgai, šioj neišvengia
moj valandoj užjausdami, linki
me stiprybės.

Klubo direktorių pirm. P. Leo
nas klubo vardu velioni Doma- 
zą apibūdino' kaip labai nuošir
dų, su visais gražiai sugyvenu
sį, klubo reikalus gerai supra
tusi, virš 15 metų narį. Tat ir ne 
nuostabu, kad koplyčioj į atsis
veikinimą atsilankė virš 80 daly 
vių.

Operos sol. veteranė Antanina 
Dambrauskaitė, akomponuojant 
D. Liauminienei, labai gražiai 
pagiedojo Bacho Guno Avė Ma
rija ir Beethovno Hossana. Jai 
vadovaujant visi pagiedojo Lie
tuvos himną.

Lapkričio 10 dieną jaukioj 
šventtfs šeimos katalikų bažny
čioj, parapijos vikaras: gedulin
gas pamaldas atliko angliškai, 
nors parapijos klebonas buvo 
mielai sutikęs, kad Miami Tetu- 
vių kapelionas mišias laikytų 
lietuviškai, (kapelionas dėl įsi
pareigojimų savo parapijoj at
vykti negalėjo. Tas miamiečiūs 
stiprokai nūTrudino). Pamaldose

Sekmadieni, lapkričio 23 d., 1 vaU 
popiet šaukiamas metinis BiRžĖNŲ 
KLUBO narių susirinkimas Lietimą 
Ev. Ref. parapijos saleje, 5230 So. 
Artesian. Po susirinkimo — vaišės. 
Valdyba kviečia visus biržėmis su 
šeimomis bei artimaisiais gausiai da
lyvauti. Vaidyba

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4414

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVE.

GEORGE F. RUDiAHNAS
3319 So. UTUAN1CA AVE,

ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
Iš Lietuvos, ateinančios žinios 

liudija, kad Čiurlionis bus ap
gintas nuo “gerbėjų”.

Vinco Kapsuko dirva plati, ir 
ilgai busią galima šienauti “gar
bę” ir rublius, kelti ant šakių 
tai, kas jau seniai reikėjo iškra
tyti galulaukėse.

Ateis laikas, ir ereliai bus at
skirti nuo viržgaidžių. R. D.

Gyv. .Jefferson, Wisconsin
(Anksčiau gyv. Bridgcporte, Chicagdjc)

Mirė 1980 m. lapkričio 17 d., 10 vai. ryto, sulaukęs 88 
metų ahižiails. Gimęs T.ichivojc, Plungėje.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: sesers duktė Eva Biknius su šeima, gyv. 

(ihieagojė, sūnus Cašper Danio šu žmona Petronėle 
ir šeimi. gyv. JclTėršon, \Vis., brolio sūnus Andrew Krieila 
su šciina, bei kili giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko dvi šeger^š -- Barbara Jurkienė ir Petronėlė Milienė.

KūnVs pašarvotas Povilo Bidiko koplyčioje, 3351 So. 
Halsted SL, Chicago.

Ketvirtadienį, Ihpkrif io 2h d„ IlhJJ vai. ryto bus lydi
mas-iš koplyčios į SI. AdnOifert kapines. N’iTcs, Ui.

Visi a.a. Uefcr Kncita giminės, draugai ir pažįstam i nuo
širdžiai kvicčiaiiu dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

■ ' . Nuliūdę lieka:

Seserys, dukterėčia, sūnėnai, giminės.

laidotuvių direktorius Povilas Ridikas. Tel. YA 7-1191.

ir kapinėse buvo veik tiek paly
dinčių kaip ir koplyčioj.

Prie kapo, poetė K. Kodatie- 
nė jautriai perskaitė savo, Do- 
mazui skirtą, sekanti eilėraštį:

Nors saulė šiandien skais
čiai šviečia,
Rudens diena tokia graži.
Liūdėdami velionį lydim
I amžinybę ten toli-..
Kas jis yra, mes greitai būsim 
Ir vėl tenai — toli drauge... 
Visi pasaulį šį paliksim. 
Gwenam laimėj ar varge. 
Ir Viešpaties skirtu keliu.
Taip v ens po kito, pamažu... 
žvaigždynuose, tarp debesų. 
Sutiksi mus Domazai. Tu! - 
Palaidotas South Park kapi

nėse (North 150 str ir West Di
xie Hi) lapkričio 10 dieną. Po 
laidotuvių, pusšimtis palydovų 
susirinko Sweden House resto
rane.
Tegu tas jaukus niedeliš, palin

kęs ant Domazo kapo., šlama Jo 
Lietuvoj augintų rožių Šiugždė
siu. P- Silos

redaktoriai patylomis nutarę pa
sipriešinti Čiurlionio vardu, gar
be pasinešusiemš save garsinti, 
honorarus rinkti, Kai kurie Čiur 
lionio gerbėjai Maškvoja padėję 
pristabdyti. Visoki rašeivos, ku
riems visos marios nesiekia kul
nų, per partiją ir biurokratus 
bandė lengvai nepasiduoti.

buvę pasitelkti ir praeities 
pavyzdžiai, pav., Balio Sruogos 
drama “Milžino paunksmė”, kur 
Vytauto Didžiojo genijus domi
nuoja nuo pradžios iki galo, ga
lėtum manyti, tiktų pavadinti 
“Vytautas Didysis”. J. Petrulio 
pjesė, kurioje kun. Strazdelio 
gyvenimas atskeidžiamas visoj 
pjesėje, pavadinta “Prieš sro
vę”. Tokių pavyzdžių literatūra 
turi gana daug. Žinoma, rašyto
jas turi teisę ir pavadinti veika
lą kaip jam atrodo taikliau. Vi
sa bėda prasideda, kai visoki 
plunnksnagražiai, net grafoma
nai griebiasi genijaus, kurio ne
pajėgia net suprasti, vertinti, ką 
nors nauja išlukštenti. Apie di
delius menininkus gali kalbėti 
ir rašyti tik dideli rašytojai. Lie 
tuvoje okupacijos letena ir 
Kremliaus geležiniai rėmai pade 
da partijos linijos pasekėjams 
naudotis genijaus “pagerbimu”.
Nelengvas buvęs Čiurlionio gar- ’ korporacij 
bės gvnėjų uždavinys: sutram-: krautuvę, 
dytr Čiurlioriio j Vardu spekuliuo 
jančiuosius ir kiek įmanoma 
pagerbti pasaulinio dydžio meni
ninką.

Bet ir laime nemiegojusi. Kaip 
pačių gerųjų raganų atšisųstas. 
išlindo Vincas Kapsukas. Jo šim 
to metų gimimo proga ir Vil
niaus universitetui priklijuotas 
Kapsukas vardas ūmai pašaukė 
rašeivas ir propagandistus valy
ti miestų aikštes Vinco Kapsu
ko monumentams, prigretinti 
Kapsuką prie Lenino iš kairės 
ir dešinės, pastatyti Leniną ant 
marmuro atstatyta krūtine, o 
Kapsuką-kepurėlę prie šlaunies 
prisiglaudusiu, vaikėzu, žinoma, 
prasidėjusi rugiapjūtė Vinco Kap 
suko turguje, kaip siurblys šiukš 
les, sutraukusi rublio ištrošku
sius rašyti, kalbėti apie “žymų” 
Lenino apaštalą, Kremliaus pa
tikėtinį.

KINIJOJ TURĖJO GINKLŲ 
SANDĖLIUS

PEKINAS, Kinija. — Antra
dienį prokuratūra paskelbė, kad 
“Keturi gengšteriai” turėjo savo 
žinion (lid&lftis ginklų sandėlius 
1976 metų perversmui ruošti. 
Vyriausioji perversmo organi
zatorė buvusi bžiahg Qing, Mao 
Cetūngo našlė. Perversmas tu
rėjo įvykti tuojau po Mao Ce- 
tungo mirties.

Maištininkai buvo paruošę 
36,000 milicininkų, kurie būtų 
turėję išeiti į gatves ir užimti 
visus strateginius punktus sos
tinėje ir kitose ^vietose. Maišti
ninkai buvo politinio biuro na
riai, jie turėjo teisę įžengti į bet 
kurį kariuomenės ar policijos 
sandėlį. Be to, jie galėjo’ pa
skirti patikimus žmones prie 
valstybes sandėlių.

Pranešimas sako, kad maišti
ninkai turėjo išnešę iš valdžios 
sandėlių ir dirbtuvių labai dide
lį kiekį ginklų ir amunicijos, 
kad perversmo dienomis galėtų 
juos naudoti. Turėjo šautuvų, 
revolverių, peilių, kuriais maiš
tininkai būtų puolę. Valdžia turi 
ilgiausius maištininkų sąrašus. 
Dabar teis pačius vyriausius 
maišto vadus, o vėliau eis kiti 
maištininkai.

13. Pirmutinis Vilties Spindulys

Į senąjį žalfj” pasakytuose žodžiuose Sutvertojas yra patie
kęs pirmiausią įrodymą, jog nežiūrint to, kad nuodėmė įėjo į pa
saulį jis tačiau neapleido jo paties sutvertąją žmoniją. Dievas 
pasakė jam, kad moteriškės ainija “sutrins jam galvą” (1 Mozės 
3:15). Jei paskiau Dievas nebūtų aiškiau ką nors pasakęs per 
savo pranašus apie savo sumanymus žmonijos naudai, mes ne
būtumėm galėję suprasti ką šitas pradinis neaiškus pasakymas 
galėjo reikšti. Bet pasinaudojant pranašavimų šviesa, pasidaro 
aišku, kad žalčio galvos sutrynimas, moteriškės ainijai tarpinin
kaujant, tikrybėje yra simbolinis aprašymas apie šėtoniškojo 
viešpatavimo sunaikinimą visoje žemėje ir apie Kristaus kara
lystės pergalę.

%

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60629
Sovietų vieno kūjo ir vieno 

dalg o ‘sistemoje viskas galima. 
Ten erelį gali paversti šlapia 
višta, višgaidį-kalnų viršūnių 
ereliu.

Dabar ten Vincą Kapsuką ke
lia ant aukščiausio kalno, pri
klijuoja erelio sparnus, riestą, 
bailą Kapsuko nosį nori per-, 
dirbti Į erelio snapą. Sovietų di
rigentas — Kremlius vienu pa
mojimu gali savo vergus pasta
tyti ant galvų ir pašokti gapa- 
ką, sukombinuoti statistikas, 
šventąjį Leniną padaryti dar 
šventesnių; Kapsuką gali pa
daryti Lenino apaštalu; minėji
muose Kapsukas virsta pačiu di 
džiuoju Lietuvos švietėju, ide
ologu, pranašu. Ko tik norite, 
jums duos Lenino evangelistas 
Kapsukas-

Išeivija dažnai mato tik oku
pacijos paviršių.

Yra gilus, kaip požeminės 
upės, pasipriešinimas okupan
tui kultūros ir kūrybos veiklo
je. Mes skaitom pogrindžio leidi 
nius Lietuvoje išleidžiamus, mus 
pasiekiančius vingiuotais keliais. 
Mes gal ir supratimo neturime, 
kokiomis pastangomis ir ryštu 
leidžiama toji spauda; kokio pa 
s:aukojimo reikalingas uždavi- 
nys-pogrindžio spaudos leidimui.

Dabar jau pasiekė išeiviją 
Amerikoje žinios, kaip buvo ra
šytojų ir poetų kovota dėl Čiur
lionio Vilniaus universitete pa
gerbimo. Kaip taisyklė, sujudę 
Čiurlionį “pagerbti” visoki pro
pagandistai, prisitaikėliai, sku
būs riebius honoras nušienauti. 
Leidyklas užgriuvę visoki pasiū
lymai: rašyti poemas, dramas ir 
romanus vis su Čiurlioniu. Kai Į 
kurie raštai jau suplaukę į Ibi- ( 
dailininkas, Čiurlionis muzikas, 
dailininkas”. Čiurlionis toks. 
Čiurlionis šioks, Čiurlionis toks.

Sąžiningi rašytojai, poetai ir

_ _ TiL. — BĮ 2-5892
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS

8947 Įttrd StrMf
Valaadot pagal mitarima-

DR. FRANK PLECKAS 
OFTCMiTRISTAS 

KALBA LIETUVlŠkAl
2611 W. 71 St. T»L 737-5149

Titama akli. Pritaiko akinimą ir 
“contact lenter*

VaL asai cositarim*. Uldaryta trač.

| juo atsisveikinti, padėti jo taip 
mylėtai, veik per 50 metų gy
venimo bendrakeleivei žmonai 
Olgai pernešti skausmą ir liū-

I dėsi. Savo atėjimu parodom ko-

P ŠILEIKIS, O. F.
L OBTHOFKDA&-PROTEZISTA8

Aparatai - Protesai Med. ban
Me dažat Spacial! paaaite toieaM

(Arch Support*) ir t I
7aa^ 8—4 ir 8—8. faĄtadiemais 8—J
2858 Wert 63rd itw CMcapa. Ifl. 48424 į kio lietuvio žmogaus pasigesim

Tataf.: PRaapact C-58M

KNOW YOUR HEART

HELP.MOUR HEART FUND
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Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL*

Namai, Žam4 — Pardavlimd
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR 2EM_iIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM O SĖJIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774?

<-^

CHICAGOS LIETUVIŲ PENSININKŲ 
SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS

gui, Naujienoms, Margučiui 
ir Sophie Daukui; po $20 — 
Sandarai, L. Lietuvai ir L. Ai
dams. Iš viso paskirta $220. Su. 
ęiri ikimas vienbalsiai aproba-1 
vo šį m:.arimą.

Ponia I.ukienė, agr. Tallat- 
Kelpša, p. Burneikis, p. Zaura ir 
kek-tas kitų kė!ė įvairius klau
simus, liečiančius seniorių so
cialinius ir sveikatos reikalus. 
Jiems atsakinėjo pirm. St. Va
nagūnas ir dr. J. Briedis. Pra
nešta, kad rūpinamasi skiepiji
mo reikalu.

Į sąjungą priimti keturi nau-

Chicagos vyčiai meldėsi j 
už mirusius narius

Lapkričio 6 d. Fieldhouse, 
prie 55-los gatvės ir Western 
Ave., 1.15 vai. įvyko susirinki
mas. Pirmininkas ‘St. Vauagū- 
nas visus pasveikino ir pradė
jo susirinkimą, patiekdamas 
dienotvarkę. Paminėjo pasku
tinį susirinkimą, kuris buvo 
6117 So. Kedzie, miesto admi
nistracijos naujai įrengtose pa
talpose. Kadangi buvo susi
rinkę nemažai valdžios parei
gūnų, jų sveikinimai užėmė 
laiko, tai dalis dienotvarkės nu
kelta į šį susirinkimų. J

Sekė dr. J. Briedžio paskui“, 
ta. Asmenys, gyveną gyvenimo jį nariai, 
saulėlydį, turi daugiau rūpiu- , 
tis mityba. Panagrinėjo biolo-‘ Susirinkimah užsitęsė iki 3.30 
ginius klausimus, susijusiu su va^ P°piet. Iš viso dalyvavo 135 
žmogaus sveikata. Paminėjo nariai iš K. Paulius
didelę vitaminų reikšmę žmo
gaus sveikatai palaikyti. Turi
me valgyti balansuotą maistą/ 
naudoti daug vaisių, daržovių.’

Buvo keletas klausimų. Pre-Į 
Jegentas atsakė. Visi jam plo-^ 
jome už taip įdomią paskaitą/

Perskaitytas spalio 16 d. su
sirinkimo protokolas. Priimtas 
be pataisų. j

’ Lapkričio 16 d. 10:30 vai. vi-, 
sų kuopų nariai buvo kviečiami į 
dalyvauti šv. Mergelės Marijos’ 
G'mimo parapijos bažnyčioje šv. j 
Mišiose ir pasimelsti už miru
sius vyčius.

J Šv. M šias atnašavo klebonas 
kun. A. Zakarauskas ir pasakė 

’gražų pamokslą. Be to, perskai
tė kardinolo J. Cc’dy laišką, pra
šantį parapijiečius ateinantį t 
sekmadienį aukoti vargstan-

[ tisms sušelpti. Pamaldų metu 
buvo išdalinti vokeliai.

susi-

Pirmininkas St. Vanagūnas 
pranešė, [kad kitas susirinki-; 

mas bus Tautiniuose namuose.' 
Ten bus programėlė, loterija 
ir kavutė. Prašė dovanoti 
fantų. į

Iškilo klausimas, kaip daž-‘ 
nai turėtų būti šaukiami
rinkimai. Balsavimo keliu nu-1 
tarta palikti ta klausimą spręs
ti pačiai valdybai.

J. Skeivys paminėjo keletą 
atvejų, kaip saugotis nuo uz> 
puolimų. P. Erčius drauge su 
J. Skeiviu deleguoti į V.rajd-j 
no Caucus — patariamąją ko
misiją. Pensininkai gali gauti 
nuolaidas nuo mokesčių. Infor. 
muokitės valdyboje.

Buvo priminta, kad ligoniai, 
tūrėtų informuoti valdybą, jei 
nori, kad komisija juos lan
kytų- j

Pirmininkas ragino pensi
ninkus neatidėlioti testamentu 
sudarymą. i

Valdyba, artėjant šventėms 
paskyrė aukų: po 840 Drau-

— Biržų k/ubas paskyrė Natz-I nienei SLA Centro valdybos sek 
jienų paramai $15 auką ir jąj 
įteikė per p. Indriūną. Dėkui vai 
dybai ir visiems to klubo na
riams.

v

BUTŲ NUOMAVIMAS
• namų pirkimas • pardavimas • valdymas .1 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA «

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE f 7

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— J. Tijūnas, visuomenės vei
kėjas ir spaudos darbuotojas, 
gausiai parėmė Naujienų leidi
mą, įteikdamas šimto dolerių au
ką. Dėkui už ją ir už vertingus 
raštus.

J

—■ Stasys Pulkauninkas, nau
jasis mūsų prenumeratorius iš 
Marquette Parko, lankėsi Nau
jienose- Dėkui už vizitą anksty- . platų pranešimą. Susirinkime da
bą prenumeratos pratęsimą ir už] lyvavo beveik pilnoka parapi-
$5 auką.

—Justinas Švelnys, Brooklyn, 
N. Y., be raginimo pratęsė pre
numeratą o savo gerus linkėji-| 
mus atlydėjo $15 auka. Dėkui.

— Stasys Tiškevičius iš Mar- 
j quette Parko ankstybai sumo

kėjo prenumeratą ir ta proga pa 
! rėmė Naujienų leidimą $10 au- 
' ka. Dėkui Taip pat dėkui tos , 
apylinkės tautietei už dėmesį 

( Naujienoms ir jų platinimo va
jaus palaikymą

— Dėkui Genovaitei Meiliū-

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

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 KULTŪRA — 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

$2.00

173S So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJT
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rraternalinė or* 

ganicacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuof 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na* 
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SlA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudog sumą temoka tik $3.00 metami.

SLA—kuopu visose Lietuviu kolonijose. Kreipkite 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai l SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N«w York, N. Y. 10001 

>07 W. MKh $t.
Tol. (Ill) M3 till

Šv. Mišių auką nešė generali
nė konsule Juzė Daužyardienė

■ ir Rūta Kazlauskas.
Šv. Mišių metu giedojo bažny-

■ čios choras, vadovaujamas mu- 
Į ziko A. Lino. Vargonais grojo 
. K. Skaisgirys.

Po pamaldų, pusryčiams va
žiavome į šarkos restoraną 
63-o’je gatvėje. Nuvykome tik 
28 .asmenys. Dalyvavo klebonas 

j A. Zakarauskas, kleb. J. Savu- 
j kynas, generalinė konsule Juzė 
< Daužvardienė; vadodavo V. Sa-

amų Sav įninku organizacija maška. Pakvietė kleb. A. Zaka- 
šaukia visuotinį narių susirinki- rauską sukalbėti maldą. Klebo- 
mą š.ni. lapkričio mėta. 21 dieną nas p0 pusvalandžio, atsisveiki- 
7:30 vai. vak. parapijos salėje,; nęs iš™ko 
6812 So. Washtenaw Ave. Vai-Į ‘
dyba kviečia visus narius daly-j V- Samaška pristatė po vieną 
vauti ir atsivesti naujų kandi-! asmeni iš kuopų valdybų ir 
datų bei svečių, šiame" susirin- ‘ Prašė pranešti apie artimiausius 
kime bus svarstomi svarbūs lie- ' parengimus. Bemaž visos kuopos 
tuviams ir visai apylinkei reika-; turi savo užplanavusios. Brigh- 
lai. Po susirinkimo bus vaišės. ‘ton Parko' senioriai visus kvietė

A. Patackas i dalyvauti gruodžio 21 d. Vyčių | 
Į salėje Kūčių vakare.

'. PRIEŠADVENTINĘ VA- Au5ros Vartų par. klebonas 
KARONĘ su medicinos paskai-1 kun -j Savukynas sukalbėjo po

retorei New Yorke, už $25 auką.
— M. Žemaitienė, Lethbridge, 

Albertos provincijoje, iš anksto 
pratęsė prenumeratą ir ta pro
ga parėmė Naujienų leidimą $10 
auka. Dėkui už tą ir už. gerus 
linkėjimus.

— Lapkričio 9 dieną į Los An
geles buvo atvykę Tautos Fon
do garbės pirm. Prel. J. Balkū- 
nas ir šio fondo pirmininkas Juo 
zas Giedraitis, kurie šv. Kazi
miero parapijos salėje padarė . v. . : _______________ r~

: ta apie širdies atakas ruošia R. i pusryčių maldą.
Po kuklių pusryčių 1:30 vai. i 

apylinkės valdyba lapkričio skirstėmės j namus. Pusryčiu 
22 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro, įaina ^7 25.

Liet. B-nės Marquette

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajqne. 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.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 6 3rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO < 7 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

jos salė. Pranešimas buvo dėme
singai išklausytas. Buvo daug 
paklausimų. Po to buvo sudary
ta Los Angeles Tautos 
atstovybė, į kurią įėjo 
Raulinait'enė, Vladas 
ir Albinas Markevičius.
ga Tautos Fondui aukų gauta 
1700 dol. Iki šiol šio fondo reika
lais rūpinosi Antanas Skirius.

— Marquette Parko Lietuvių

JOHN GIBAITIS

Fondo

Pažiūra
Ta pro-

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Ave. 

(312) 776-8700

lietuvių parapijos salėje. Pa-' 
skaitą skaitys dr. V. PLIOP-1 
LYS, svečias iš Rockfordo. Po 
paskaitos — MENINĖ DALIS 
ir KAVUTĖ.

Visi kviečiami pabuvoti, pa- j 
bendrauti priėšadventmėje va-1 
karonėje. Valdyba

— Sovietų atstovai vis karto
ja’ suvažaivusioms kitų valsty-Į 
bių delegacijoms, kad visai ne 
vieta- Afganistano klausimą kel
ti Madrido konferencijoje. Į šį 
klausimą visai kitaip žiūri Euro
pos ir JAV atstovai.

PIRL'ITĖ JAV TAUPYMO BONUL 
— -------- J

K. Paulius
i

MARIJA NOK

Į 2608 Wa»t SJt* SL, Chicle©,TH. 10621 e T«L WA S-3W 
» Didelir paairinririaa gero* rūžlet įvairių preldg.

MAISTAS u KUBOros SAMULIŲ

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, HL «06Z>. — TeL WA I-27J7

«

NAUJA FABRIKO IŠPARDAVIMO KRAUTUVĖ
SVARBU ŽINOTI, kad atidaryta PHILMAID .MOTERIŠKOS 

APRANGOS fabriko gaminių krautuvė prie pat fabriko, 
prieš Circle Campus, 1033 VV. Van Buren Ši., Chicagoje.

Krautuvė atdara kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienius, nuo 
7:30 ryto iki 3:30 vai., popiet, o šeštadieniais iwi vidurdienio. 
Pirkdami KALĖDINĖMS DOVANOMS pižamas (nakties ap
rangą), namų apyvokos reikmenis, trumpus ar ilgus apati

nukus, kelnes ir kelnaites, labai daug sutaupysite.
* * ♦

Didelis pasirinkimas įvairių audinių, įvairaus dydžio 
medžiagos gabalų, kaspinų ir elastingų dalykų, 

Visi ir kiekvienas būsite patenkinti 
pirkiniais šioje fabriko krautuvėje.

* * *

1033 W. VAN BUREN STREET
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS

Didelė automobiliams aikšte veltui

We’ll help you make the right move.

[ NEIGHBORHOOD O
REALTY GROUP

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir riša kita. .

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenuo 

Tel. 776-8505

Rašytojas žemaitis 
Apolinaras Bagdonas

parašė žemaitišką knygą “Med
vėgalio pasakos”. Mokytojas S. 
Tamulaitis, aukštaitis, parašė 
tos knygos recenziją. Jis pri
siuntė ir nuotrauka, kad skai- 
tytojai pamatytų žemaičio veido 
bruožus. Jis įdėjo ir $10 klišei 
padaryti. Bet kol nuotrauka pa
virto į klišę, tai recenzija pasi
baigė, o klišė vis dar ėjo.

Kas atsimena:

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTŲ ’ 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar nžeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį. I

Virš 500-tai namų pasirinkimai. Į

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
I

I

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — patios, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing — hot roof or shingles. All 
work guaranteed, no job to small.

Call 788-9298—.

DAŽYMAS IR REMODE- • 
- LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 5<Hh Street v 
Tai. REpubllc 7-1’41

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

Bat lytuvee su žemaitees 
Kryžeivius sukūli.
Medviegalis laisvas lėka, 
Galings, tartom Ūla.
Visa šalis sužydieje 
Laisve ėr genio ve, 
Vuo Ivtuvee su žemaitees 
Pasidari brudlee.

Knyga apie Medvėgalį pilna 
tokios žemaitiškai lietuviškos
išminties. Skaitytojas

“Tamsta nesergi. Tamstos 
tvinksnis toks tikras kaip lai 
krodžio ėjimas”.

“Aš nesistebiu, tamsta laikai 
mano rankinį laikrodį”.

“Trina, aš galiu mirti tave 
laimei”.

“Tu visuomet tą sakai, bet 
niekuomet to nedarai”.

Vėlai naktį kai kurio namo 
šeimininkas buvo pažadintas 
gyventojo.

Gyventojas: “Ar gali šeiminin 
kas įsikišti, kai moteris trečia 
me aukšte ginčijasi su savo vy 
ru ir trukdo kaimynams naktį”

Šeimininkas:
kaimynas?”

Gyventojas: 
ras”.

“Ar tamsta esi

“Ne, aš esu vy-

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. *

Knyga su formomk gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3j

M. HMRUI
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewcod. T»L 254-7453 
Taip pat daromi vertimai, atminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr«- 1 

lynui ir kiloki blankai.

' HOMEOWNERS POLICY

.00.

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Ave.

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

F. Lepeli*, Agent < 
220?‘/z W. 9Sth St 
Everg. Pork, 111. 
60642, - 424-U54 L

•State Farm Frfe and CaWRy Comply

' ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPftNAS

Darbo valandos: nuo 9 vat ryta 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

P vai- ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, DI. 60621

8 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, November 20, 1980




