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Amerikos Lietuvių Tarybos
41-massuvažiavimas

. f .Amerikos Lietuvių Tarybos vių lietuvių išleistoji enciklope- 
įl-mas suvažiavimas/įvyko spa-Įdija privertė ir okupantą ne- 
;lio. 17 dieną Lietuvių Tautiniuo-

namuose^ Chicagoje. Atidarė
. AJLTrt pirm, dr- Kązys .šichąus-' 

kas. Minutės.susikaupimu pa-
. ;gert)tas3brąngus, neseniai miręs
- valdybos, narys/a.a^ JL Skorubš- 

kas.. ir a kiti. mirusiejji ALTo Ina-
,xiaj.( Pirmininkas pasveikino gar- j 

. l>ės .svečius; gen. kons. J. Daiiž- 

. .yaniien& iš. ^Lietuvos atvykusį 
v dr, ’K. Eringį, kun„ A. Traki.

; Suvažiavimui, pravesti. kvietė 
ALTo- vicepirmininkus; į sekre- 

. torjatą pakviesti:/M’. Pransvi- 
jčius,. St tMankuš, .K.;Radvila.

. .Į mandatų komisiją /išrinkti: 
X Blinstrubienė, P. .Bučas, M.

: BarieneA c/ .į../: i .E :
- r --Įcrezolfucijų-komisiją Išrink

ti: pirm. dr. J. Valaitis,- nariai: 
T.- ’Blinstrubas, J.' Daugėla, A. 
Devenjenė, V; Jokūbaitis, P, 

_?J?etiąšaitis, įą^§.:.S^kis, dr. VI.

kviestas kun.’' J.. Prunskis. Jis 
meldė'įžvalgumo svarstymuose 
ir naujų,planų tiesime,, bei- vie
nybės ir broliškos meilės dar- 
bįbsę. r . -__ ,

T " ’’JSveikinimai
' " • A ‘ ‘ - > - ?

’i T^eremttš^suVsįžiąyiiįini vado- 
v^uti-dt.-JTr Valaičiui; Vy^o svei-

į^Gėn. 'kmiš.7^?^^|žvar-’ 
dįenė ^šyęikinšš.Lie tjįvoš;.'diplo- 
matiaėš' -tąrąVbės įir -.'savo' vardu. 
Dėkoj o ^tiž ^y§ą’čLietUydšįląBrui, 
d^iaūgėŠ, . Jkad /AĘTd- 
mat-inėš IŠrnybos. santykiai ąr- 
tiiįi^kad^ĄLTas f ir Lieti Bęnd- 
tudmOhe/susitai^ bėnc^bnjffi jė-' 
g'o^iis afnaujinti jpasiuiĮtiųybes- 
rūftiusiTTaj - galės^padėti Vystytis' 
artįmčshfarri e & d tadarbiavi- 
mui? " k‘- .j; J

kliudyti enciklopedijos leidimo 
Lietuvoje. Labai svarbu, kad 
palaikomas Lietuvos inkorpora
vimo nepripažinimo tęstinumas. 
Lietuvos reikalui turi ypatingos 
reikšmės ' įvairiomis kalbomis 
leidimas LK. Bažn. kronikos.

(Bus daugiau)
” (ALTo Informacija)

LEIS ŽMONĖMS NAGRI
NĖTI DOKUMENTUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reagan rengiasi pra
plėsti. pręz; ” Cartei'io paskelbtą 
nuostatą, .kuris draudžia pašali
niams žmonėms žiūrinėti valsty
bės dokumntus, jeigu žmogus 
nėra ' tiesiogiai suinteresuotas, 
jeigu jo .neliečia. Advokatams 
duodamos pjątesnės . lengvatos.

Prezidentą^ Reaganas priėjo- 
išvados,. kam prezidento Carte- 
Ho jjąskelbtas nuostatas labai 
T^&tas. C?K”"niŽeįdžia~ pasalia 
niems žmonėms dokumentų stu- 
dijuotiz Juos: gali matyti tiktai 
tie/lkurie tuos-'dokumentus turi 
žinoti1. -- . ■ -

Baigia’statyti paminklą artistui vaidinto5aįdr žurnalistui Willy Rogers. Jis žuvo lėktuvo nelaimėje.
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TALENSA STENGIASI SUSTABDYTI
LENKŲ DARBININKŲ STREIKUS

-^(MuIDARUMO-UNIJOS ATSTOVAI MANO,
KAKALĮ’SUSTTP1UNTI RDsI.KUT-WZTCnAS ‘ 7 : ”

VARŠUVA, Lenkija. — Prem- premjerui Jaruzelskiui, vis vien 
jeras Jaruzelski aiškiai pasakė Į pripažino’, kad darbininkų būklė 
Valensai, kad streikai privalo 
pasibaigti. Valensa pareiškė,

' —' Inland Steel bendrovė tre
čiame metų ketvirtyje turėfj 
7.9 mil. dolerių pelno. Tuo tar
pu FMC korporacija, gaminanti 
chemikalus, per pastaruosius 
Tvišmėnėsius turėjot milijonui 
dolerių nuostolio.

LONDONAS, Anglija. — Eu
ropa žlugs nuo savo- ištižimo, 
nuo nenoro ginkluotis ir gintis, 
— Anglijos gyventojams pasa
kė Caspar .Weinbergeris, JAV 
krašto apsaugos sekretorius.

Weinberger dalyvavo Glen- 
eagle mieste vykusioje šiaurės 
Atlanto S-go's trylikos valsty
bių gynybos ininisterių pasitari-, 
me. Ministerial aptarė Europoje; 
susidariusią padėtį ir visi priėję 
išvados, kad Europa turi.pasku
bomis ginkluotis, jei nenorijbųti 
misų pavergta. . . -.

\Sekrat<jrius Weinberger atvy
ko į Londoną ir Ohatam salėje 
pasakė gyvą kalbą. Prieš Ame
riką ir prieš sekretorių buvo 
suruošta didoka demonstracija. 
Apie'500 organizuotų britų pa-j 
sitiko miesto- centre Sekretorių 
ir . šaukė: ‘Weinbergeris .ka
ro kurstytojas!” “Męs nenorim 
niekąmięertų;- tavoi^nklųF? « -

’ Bet Weinbergeris nekreipė 
■dėmesio į^demdn.s”)rąnĮų šūkavl-

_ Caspar Weinberger

i vusi iki xlantu. Europa žlugs dėl 
i savo nevęiŲos. Europiečiai tuii 

žinoti, kai šiandien Sovietų Są
junga-turi gausias, divizijas, ku- 

r rįas bet--kada-gaįį3Lestj kovon, 
o' europiečiai jokios karo jėgos 

' neturį.. Jie, Įu£į suskubti, ir apsi- 
irius. Jis nuvyko įidlhatam* salę ginkluot^., j|eigu jie nesiims pri ... 
ir ten susirinkusiems žmonėms menių Sovietų agresijai pasi- 
pasakė, kad dabartiniu ms tu priešinti, tai niekas jų nepajėgs 
SoviefųzSąjunga yra apsigirikla- apginti.

— Federalinė valdžia tvirtina, 
kad kiekvieno taupytojo sąskai
ta taupomoje bendrovėje iki 
$100,030 yra saugi. : /

pastaromis dienomis tiek pablo
gėjo, kad einama prie , to, kad 
naujas streikas bus neišvengia
mas. Valensa norėtų, kad darbi
ninkai laikinai užmirštų apie 
streikus, bet pirma būtinai, rei
kia atkreipti’ dėmesį ■_j jų nepa
vydėtiną būklę ir ištiesti pagal
bos ranka. . . . ..4, A » - . -

Dancigo posėdžiuose kilo' nau
ja problema: ar 'Valensa gali 
pavartoti savo specialias teises 
prieš visą unijos vadovybę. 
Jiems atrodo, kad Valensa pri
valo paklusti, kai unijos vado
vybė* ką 'ndrs vienbalsiai nuta
ria. Valensa šaltai' laikėsi, nes 
suprato, kad priešinmi elemen
tai gali pasinaudoti proga ir 
įnešti erzelį Solidarumo unijos 
atstovų tarpan.

Maisto trūkumas kelia 
nerimą lenkų tarpe

Pati svarbiausioji lenkų neri 
ino priežastis yra maisto stoka. 
Iki šio meto darbininkai, susi
veržę diržus, dar galėjo pakęsti, 
bet dabar nuotaikos keičiasi. 
Valdžia visai neturi ko pasiū
lyti, nes maistą pirmoj vietoj 
gauna kariuomęnėje ir policijo
je tarnaujantieji žmonės.

Ketvirtadienį < Zeliona Gora 
srityje-darbą mėtė 150,000 dar
bininkų. j Jie buvo pažadėję 
grįžti į darbą, bet ne visi grįžo. 
Daugeliui atrodė, kad po valan
dos streiko jie gali ir nebegrįžti. 
Tai labai suerzino vyriausybę. 
Premjeras aiškiai pasakė, kad 
vien tik rinitas darbas sugrą
žins lenkams gerbūvį. Patarė 
imtis pavyzdžio- iš ūkininkų, ku 
rie jau dabar dirba viršvalan
džius, nereikalaudami didesnio 
atlyginimo, nes jiems visų pir
ma rūpi, kad būtų išgelbėtas 
derlius.

Prezę Reaganas yra kitokios kad vyriausybė neturėtų provo- 
rkųd®;į>daxbminkų. V yr.iausybė 
;ipi3V:alo imtis priemonių, kad 
jįūtų. išyęngtąs..darbininkų, erzi
nimas. . Dviejų,.grupių, areštai 
skaitomi. provąkąęi j pm js.. ,Pre m- 
įjeras-prižadėjb: suimtuosius pa- 
■ leis t i. j., . JA J

•W »

;Dabar., pafieje' eTkilo 
nąųjas^'lriesutanniašf "Viehr pri
ėjo išvados, kad/ręiWą^‘vyriau- 
sybč -pamokyti”,; reŠ^lingas ge- 
ras streikas. TadaTne ‘ti# Jaru
zelskis ir k'itf vyriausybes nariai 
žinos,’ ka’d :sYf organizuotais dar
bininkais reikia ’skaitytisT Kiti 
galvoja, kad reikia duoti vy
riausybei galimybę ieškoti nau
jos išeities.

Dancigan f grįžęs Valensa, 
nors pasisakė už reikalą-padėti

nuonįotiėsz 'Jis., nori dol^mentų 
žinojimo ■' akiratį pravesti- 'ir 
ruošia'- .tokią” instrukciją?

i

' —-ViHsile^an kuprio -'nugurkti 
Sch^zpaiatiš ben drove*, -beKTei- 

■ šingųmoįi ^pirtamfentaš’ neleis; 
'.ąbieihs ^bepdrovėius įsusij'tfngli. 
Norimą ’.ią^hgti^MippDlid. ’

. - 1 r~. * A • ,***«»• r— t ' ‘ ‘ i ■
'7" j-' w t*' ‘ f v. *r

— ’Bostono' gydyto jąl' ‘špsčia-
: listaiŽ-riųstatė,' kad -radiacija pa- 
' lengvina 'reumatinius J ir' ar tr i ti-
niūsSkausmus. ”, ■ ' '

M. Rudienė, sveikindama 
BALFo vardu, iškėlė ALTo sėk-, 
mingas pastangas apjungti cent
rinį organizacijas darbui dėį' 
Lietuvos. Linkėjo su drąsa irs 
ištverme žengti pirmyn. M. Ru:; 
dienės pakviestas 'dr. K. Eringiš 
pabrėžė'išeivijos lietuvių darbų 
didelę . svarbą, šis darbas turi 
likiinidę reikšmę mūsų tautai. 
Njėra nesvarbių darbų, kada tė
vynė pavojuje. Apsidžiaugė, 
kad -ALTas apjungia tiek daug 
lietuvių Organizacijų. “Mes tė
vynėje tą žinome ir tuo džiau- 
gianiės. Tautos priešas siekia 
mus^. suskaldyti ir suvirškinti. 
Šalių vienybės, svarbu įvairovė, 
svarbus'politinis darbas’’. Išei-

—■ Adįai Stfevenson ke tvirta- 
dienį pranešė, kad jį remia' 80 
apygardų pirmininkai- ir dar 
trys valstijos centro komiteto 
nariai pažadėjo dirbti už jo kan
didatūrą į Illinois gubernatorius.

S

. KALENDORĖLIS

■ Spalio • 24: Rapolas, Undinė, 
X>4ugalis,'Krūminė, Olaris, Ged-; 
gailė. , y'
t Spalio 25: Krizanlas, Karigai- 
Įą, Burvė, Kūrėjis, Vyliauda, 
Šiędemantas.

Sielio' 26: Evaristai, Mingin- 
ta,’ Kęsgailą, Nergis, Pagetanė, 
Vaištautas.

Saulė teka7:13, l&idiiaai 5:5/.
Kad palengvėtų susisiekimas, britai paleido j did
miesčių gatves dviejų aukštų troleibusus. Amerikie
čiai tokių autobusų nemėgsta ir n«sirengia statyti

DAR NEBAIGTAS LĖKTI VU « 
KONTROLIUOTOJU STREIKAS

LĖKTUVAI VIETOMIS (}ER(Ot?SLWELt'OJA?. BET Ja4.
. PADANGĖS VISĄ LAIK;§P?ENOB LĖKTUVŲ , Į 

J-Prašys Kongresą greito i 
/ r sprendimo v r .

'J , .5 • i ‘

< Prez. Reagąho administracija 
rengiasi žengtĮ dar vieną žings
nį, Ėe»- ji nusistačiusi nepriimti j

WASHINGTON, D.C.— Prez.
Reagano vyriausybė atsisakė 
priimti į darbą tuos kontrolie
rius, kurie rastu buvo pasiža
dėję nestreikuoti, o vėliau ne
norėjo prisipažinti prie klaidos 
ir negrįžo vyriausybės nurodytu 
laiku. Maža dalis kontrolierių 
grįžo ir dirba, bet dauguma, 
užsispyrėlių vadų paveikta, atsi
sakė grįžti į darbą, kol nebus 
patenkinti nauji jų reikalavimai. 
Jie landžiojo po įstaigas, ėjo į 
teismus ir reikalavo, kad val
džia būtų priversta atleistuosius 
grąžinti į darbą.

Ketvirtadienį fėderaliniai tei
sėjai apsvarstė reikalą ir nutaiė, 
kad streiką paskelbusi unija 
jau neturi teisės atstovauti strei- į’jį 
kuojančius lėktuvų konlrolie- B 
rius. Streiko vyriausias organi
zatorius Robert Poli labai pasi
piktino tokiu nutarimu ir įUikė 
prieš jį apeliaciją.

o spaudos skiltis galės užpil
dyti įvairūs Solidarumo unijos 1 
atstovai. Ketvirtadienio vakarą 
ir penktadienio rylą Valensa, 
patarė išnaudoti produklingam 
darbui kiekvieną minutę.

Penktadienio rytą paskelbtos 
žinios sako, kad 28 Lenkijos 
provincijos buvo maisto stokos 
paliestos. Iš viso Lenkijoje yra 
10 provincijų. Daugiau negu( 
pusė Lenkijos badavo. Kūdi
kiams ir ligoniams dar buvo 
kiek pristatyta, bet kiti turėjo 
^"•r labiau susiveržti diržus.

jlt

atgal i darbą suslrzikavus’ų 
Kontrolierių.

Įstatymas reikalauja, kad 
žals lybės pareigūnai prižadėtų 
nestreikucii aerodromuose. Pre
zidentas nori, kad Kongreso at
stovai, jeigu jiems atrodo, kad 
kai kuriuos galima vėl priimti, 
tai tegul įveda š a savo nuo
monę į įstatymo ribas. Prezi- 

. identas mano, kad nė vienas 
streiko vadas, padaręs vslstybti 
daug nuostolių, negali būti pri
imtas į darbą.

Poli, turi vilties, kad Kongre
sas priims tokias taisykles, ku
ries priims atgal ne tik jį patį, 
bet ir jo vadovaujamą uniją, 
kuri norėjo kontroliuoti vis i 
Amerikos aviacijos trrnspo\ tą. 
Iki išo melo jam nepavyko.

WASHINGTON POST 
ATSIPRAŠĖ CARTERIO

Prižadėjo duoti vietos 
spaudoje

Jaruzelskis prižadėjo duoti 
vietos radijo stotyse ir spaudoj. 
Atrodo, kad radijo laikę dau-

išnaudos pats Valensa, dirbti be pertraukas ir streikų.

oja Jaru- 
raginimą tvarkingai I

Radijo stotys kartoja Jaru 
zelskio

Italijoj pakrypęs Pisos bokš
tas tebestovi, nežiūrint j ke
liose vietose drebėjusių Itali
jos žemę. Architektai ir inži
nieriai dažnai tikrina bokšto 

pakrypimų, bet pavojaus 
dar neįžiūri.

WASIIINGTON, DC ] 
rastis “Wa hingten Pos1/’ 
/irtadienf atsiprašė buvusį 
zidentą Jimmy Carterį

’ žmoną 
: m’nėtas
. spalio 5 d. laidoje.

Prez. Carters, patyręs
' paskelbtas melas, pranešė, ka i 
jis paėmė advokatą ir r ngiasi 
traukti tei-man d:d iausią sri
tinės dienraštį. Ten Luvo pa
skelbta, kad BICr Hcuse kam
bariuose buvo įtaisyk sekim?

i rengimų, kad būtų ga’ima su
žinoti, apie ką ten tariamasi.

Dienraščio le'dėjas Dar a’d E. 
Grabam atsiprašė buvusį prezi- 
denk. Eūk, jis patikėjo žmo
nėms, inforinavusjcins r dakto- 
rius. Du žtnohes buvę paties 
marteno giminaičiai.

Prezidento Cafrterio advoka
tas pareiškė, kad jis gau'ą laiš
ką pastudijuos ir tada buvu
siam prezidentui pasakys sl»o 
nuomone.

Dicn-

jo
dėl nesąmonių, k 4.

d enrašlis pas!



KĄ KITI RAŠO

PASTABOS IŠ TOLO
' Puikus Jūratės Nausėdaitės pasirodymas televizijoje

Labai dažnai įvairiuose Hol- 
lywoodo gyveninio apraiškų,

’r ; - faktu aptarimo žurna- 
i v'-o rr'tome šviesiaplaukės 
ANN JILLIAN . rtistės nuotrau
kas —fo* og*itija>. darytas įvai 
riuose miestuos^. įvairiomis pro- 
gerri”. Neie:ai to> nuotraukor 
pasirodo net žurnalų viršeliuo
se. su skambiomis paraštėmis 
Džiugina lietuvį to> nuotraukos, 
nes Ann Jillian yra puiki lie
tuvaitė JŪRATĖ NAUSĖDAI
TĖ. televizijos filmų horizontuo
se iškopusi, man rodos, į pačias 
aukštybes. Buvau labai nudžiu
gintas. kai sužinojau, kad ji ža
da pasirodyti televizijoje su *‘lit- 
h’uanian cooking” kepanti žą
sį. pasipuošusi lietuviškai tau
tiniais rūbais. Buvo, sakoma, kad 
pasirodys rugsėjo'mėnesio bėgy
je Apie tai skelbiau ir raginau 
lietuvius (mūsų radijo klausyto-! 
jus) sekti atatinkamo TV kanale { 
dienos programą, kuroje Jūrarj 
t'ė turėjo pasirodyti. Prabėgo rug j 
sėjo mėnuo — Jūratės nematytu 
Skambina man vienas-kitas bar
damas, kad esą, kam skelbti tai 
— ko nėra? Su tuo visai sutinku, 
bet neatsiprašinėju, nes TV pro
gramose neretai pasitaiko pakei
timų — atidėjimų, apie tai iš anks i 
to publikai visai nepranešus ga i 
Įėjo juk taip atsitikti ir su Jura 
te. -. Bet jeigu jau gandas pa- ! 
siekė mano ausį, kad Jūratė, š) į 
kartą lietuvaitės vaidmenyje. | 
televizijoje bus — tai buvau tik
ras kad ir bus. nors ir vėliau ne
gu laukėme. Ir tikrai buvo, gąl--------
ir geriau kad vėliau, nes dėme- ■ 
sys buvo didesnis, ir siurpryzas Į 
malonesnis.

Radijo valandėlės mano pro- j 
gramo j e sį kart^ paskelbiau tiks ; 
lią datą ir laiką — spalių men. I 
8 d. 1 vai. Los;Angeles laiku - - 
televizijos 5 to kanalo programo
je “Hour Magazine” pasirodys 
Jūratė Nausėdaitą*— Ann Jil
lian. tos programos' dalyje pava
dintoje "Lithuanian cooking” 
Pasitikrinau dėl to ir TV 5-to 
kanalo administracijoje. Hour 
Magazine redakcijoje, ar tikra; 
ANN JILLIAN tuo laiku bus.

Taip, atsakė, bus ir buvo-
Jūratė į sceną atvažiavo, pa 

sirėdžiusi puikiais lietuviškai tau
tiniais rūbais, dviračiu, Progra
mos vedėjas paklausė ją kodėl 
'i atvažiavo dviračiu? Jūrate 
papasakojo, kad jos tėvai iš Lie
tuvos pabėgo dviračiais ir vienu 
tokių pabėgo jos tėvas J. Nausė 
du, Lietuvoje buvęs karo aviaci
jos kapitonas. Tokiu trumpu, bet 
labai įdomiu paaiškinimu apie 
jos atvykimą scenon dviračiu — 
plačiosioms TV žiūrovų masėm:- 
buvo primintas tragiškas mūši, 
tautos istorinis faktas — Lietu* 

’os okupacija. Toliau sekė pats 
hlhuanian cooking” — kepau4 

žąsį kopūstais, labai puikia 
lisk nant tą virtuvinį vyksmą 
<artkaitemis programos vedėju 
ragaujant tai kopūstus, tai ką ki- 
’ą. kol dar nebuvo baigta kepti 
/ąsais... Jūratė nepraleido pro- 
:os paminėti, kad žąsies kepimui 
ji pasinaudojo Valerijos Baltušie- 
lės patarimais, kas padėjo pa
uosti puikų lietuvišką patieka

lą. milijoninės TV publikos aki
vaizdoje. Be priekaišto, be ma
žiausios klaidos, su didžiausiu 
’ieluvisku įsijautimu, pasididžia
vimu. tikrumu ir meile lietuviš
kam menui — virtuvėje ir tau
tosaka e.

Kaip suvalkietis — sakau: ką 
Įau, ką jau. nieko puikesnio ne
buvo galima laukti nei tikėtis, 
Jūratė Nausėdaitė — ANN Jul- 
Han padarė milžinišką paslaugą 
Lietuvos vardui pagarsinti. .

Tuoj po programos paskambi
nau jos redakcijon, TV 5-to ka
nalo administracijoje^ jr padė
kojau už .tos puikios valandikes 
Hour,Magazine” programos .da

lies “Lithuanian. cooking” sure- 
dagavimą ir perdavimą. Pasikal
bėjime jaučiau labai šiltą mano 
oadėkos priėmimą, nes kalbėjau 
kaip vienas, iš lietuviškosios ra
dijo valandėlės direktorių (tok- 
esu), kuris kaip tik Jūratės pa
sirodymą televizijoje su “lithua- 
nian cocking” garsino skaitlingai 
Los Angeles ir apylinkių lietu
viškai publikai lietuviškosios ra
dijo valandėlės programoje. Ti-

f

O

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ

žymų, kųjrigjs aš kreipiuosi į ta- 
1 ve: leisk man, kai važiuosiu to

liau, atsižvelgti į tuos, kurie ne
važiuoja taip gerai, ir būti jiems 
atlaidus; duok, kad neįvertin
čiau klaidingai savo-jėgų, kad 
visada kontroliuočiau save ir sa
vo automobilį; duok man sau
gią ranką ir neleisk man belau
kiant nervuotis; apsaugok mane 
prie vairo nuo nuovargio ir ne
tikėto užmigimo. --- Ir taip aš
tave prašau, tęsdamas dabar sa
vo kelionę, mane palaiminti. Ly- 
dėk mane laimingai ir be nelai
mės pas savuosius ir leisk man 
visada apie tai galvoti, kad kiek
vienas kelias yra kelias pas ta
ve. Amen”.

Po trumpos maldos šv. Kris
tupo autostrados bažnyčioje, tę
sėme kelionę. Iš autostrados iš
sukę, pravažiavome Kehl mies
tą ir. štai, Prancūzijos siena.

zų okupacijoj ji ^jąiąžir.-

c * X 1 UlAV Vd OX^IXCL* •

Muitininkai mus be jokių kontro- Į

kiuosi, kad vienas — kitas iš lie- jui Užuojautos kalbų — tos liūd- prie Nemunėlio”, 
tuvių .tarpo, matęs, tą Jūratės nos sukakties J^oga, bet tuo pa

čia jam pareikšta daug linkėji
mų ir vilties,{kad Povilas dar 
daug metų džiaugtūsi sveiku, 
laimingu ir saulėtu gyvenimu — 
nepasitraukdamas iš Los Ange
les lietuviškosios veiklos, kurio
je jis jau daugelį metų, nuo pat 
1962 m., toje veikloje dalyvau
ja savo darbu, patarimu ir pini
gu. Štai, pastaraisiais-keliais, me
tais jis čia yra Lietuvių Susivie
nijimo 75-tos kuopos ir Los An- 

. gėlės Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo pirmininkas, tai būtų sa
vo pareigos keliu,-bet šalia to ‘jis 
yra dielis rėmėjas daugelio kitų 
lietuviškos veiklos barų, pav-, 
kad ir Los Angęieš lietuviškoji 
radijo valandėlė* kurios jis yra 
vienas pačių stambiausių spon
sor! ų, vien tik šiais metais ■ va
landėlės paramai aukojęs . virš 
300 dolerių.

Nestebėtina, kad Povilas to
kiu giliu užuojautos pareiškimu 
ir jo veiklos įvertinimu buvo ma 
tomai sujaudintas ir net ašaro
mis akyse palydėjo savo padė
kos žodžius ir mielos žmonos. 
Julijos šviesų prisiminimą. Jo 
žmona Julija yra palaidota Lie
tuvių Tautinėse kapinėse Chi- 
kagoje.

Taip, Povilas Petraitis tebėra 
senosios kartos lietuvių * ateivių 
gyvas paminklas — Pacifiko 
krante, pagal Mažosios Lietuvos 
himno autorių Jurgį Sauerveiną 
— stovįs”... kaip ąžuols drūts viską centrą...

pasirodymą, bus paskambinęs ar 
parašęs porą padėkos žodžių TV 
5-to kanalo administracijai, už 
įprograminimą savo “Hour Ma
gazine” serijoje tokį reikšmingą 
mūsų tautai - (ir okupuotai Lie
tuvai) Jūratės Nausėdaitės vaid
menį — nors ir tik su kepama 
žąsimi...
KAIP ĄŽUOLS DRŪTS PRIE 

NEMUNĖLIO...

Vienas iš žymių senosios lie
tuvių kartos ateivių Povilas Pet
raitis,' neseniai atšventęs savo 
80 ties metų amžiaus sukaktį, 
šiomis dienomis atžymėjo liūd
ną, žmonos Julios, dviejų metų 
mirties prisiminimą Los Angeles 
Tautiniuose Namuose, kur buvo 
sukvietęs arti 30-ties draugų, 
gerbėjų ir. bendradarbių jo veik
loje. Radijo klubo valdybos ir 
kai kurios jo draugės moterys 
paruošė gerus pietus, su gerais 
užkandžiais ir gėrimais, kurių

lių praleido, ir jau esame Pran.-' 
cūzi j oj e,, j au. Štrasburgas!

Štrasburgas turi apie 400.000 
gyventojų ir yra Prancūzijos de-1 
pertamento Bas-Rhin sostinė. Is- • 
toriškai žiūrint, Štrasburgas yra Į 
vokiškas miestas. 1681 m. Pran-j 
cūzijos karalius Liudvikas XIV l 
pirmą kartą . okupavo Štrasbur- į 
gą, tačiau tada miesto charakte- j 
ris dar išliko vokiškas. Čią jau
nasis Goetrė 1770/71 m. studija
vo universitete teisę. 1870 m. 
Štrasburgas sugrįžo į Vokietiją, 
bet 1918 m. jau vėl buvo pran-

KIEK LIETUVIŲ, KUR...
Kaip laikraštininkas, jau daug { 

metų dofiūosi galimybėmis su-) 
žinoti kiek Amerikoje gyvena! 
(ar atitinkamais laikotarpiais užimtas. Antro pasaulinio
gyveno) lietuvių. Bet kokia lie
tuviška “statistika” nebuvo, nė
ra ir nebus tikra. Nebus tikra, ta 
prasme, nei amerikiečių, net vai-1 
diską statistika. Niekas ir nieka
da, taip galvoju, nenustatys — 
kiek Amerikoje lietuvių buvo, 
yra ar bus... Bet mėginti tą mis 
lę išnarplioti — bent jau laikraš
tininko požiūriu, vis dėlto įdo
mu- Prieš apie penkis metus vie
name amerikiečių statistikos lei-

, dįnyje radau, kad Alaskoje gy- _ 
vena (pagal 1970 metų gyven-J

gyvena apie 25% evangelikų. 
Aplankę jų pagrindinę Garnizo
no bažnyčią, vaikščiojome toliau 
po Štrasburgo’ senamiestį. Ten 
visur stovi staliukai ir kėdės lau
ke, nors ir jau truputį šalta, ir 
kviečia išgerti stiklą žymaus EI- 
zaso vyno ar porciją kavos. 
Greit praėjo valandos ir reikė
jo pradėti kelionę namo.

Visiems grįžus sutartu laiku, 
išvažiavome iš Štrasburgo. Va
žiavome Elzaso keliais, pro šalį 
pro Sesenheimą, kur Goethė, 
štrasburge studijuodamas, turė
jo draugę, evangelikų kunigo du
krą, Friederikę Brion. Ten dabar 
stovi Goethei paminklas, o bu
vusioji klebonijoje yra įrengtas 
muziejus. Pravažiavus Weissen- 
burge prancūzų-vokiečių sieną 
sustojome pir. miestelyje Vo
kietijoje, Schweigene, kur pra
sideda Vyno kelias (“Weinstras- 
se”). čia valgėme pavakarius, 
nusipirkome vynuogių sulčių ar 
jauno vyno.

Pradėjus temti, tęsėme kelio
nę Vyno keliu. Prie Neustadto 
įsukome į autostradą ir netrukus 
buvome namie.

Kun. F. Skėrys, ekskursijos 
organizatorius, dalyviams padė
kojo už disciplinuotą ir manda
gų algesį ir punktualuriią, o eks
kursantai, būdami dėkingi už 
malonią išvyką, jam nuoširdžiai 
išreiškė savo padėką už*naujus 
įspūdžius. Pirmoji kelionė į už
sienį Evangelikų Jaunimo Ra
teliui labai gerai pasisekė. Galkaro metu Štrasburgas buvo 

1940-44 m. valdomas vokiečiu. » ...... , . ,
t- v. . j.. . . “ i kūnais kitais metais vėl-pus va-Isonskai dabar visas miestas yra ... . . . .J j ziuojama uzsienin^&m.. Skėry? 

^Petras Veršelis 
Ekskursijoje dalyvavo: 

60 Sakinių ir 15 suau * ’ iš vi
so 75.

labai praneūžiškas. Elzasiečiai 
namuose kalba alemanišku (vo
kišku) dialaktu, tačiau visi mo
ka prancūziškai. Jie, kaip mažu
ma PrandSžijoje, yra visomis jė- j' 
gomis prancūzinami (pvz., nėra}’
vokiškų mokyklų ir t. u). Jie pa-j 8 Moterų išlaisvinimo judėjrį 
tys daugumoje laiko save pran- mas išlaisvino kai kurias mote

ris nuo' skrybėlių, batukų, koji
nių, apatinukų ir stanikėlių.. •-

laiko prancūzais. Mažumos iden- i Sekančiu kartu jos skųsis ir de-
■ tojų su^mą)/ket ^1^3000 ieškoiimo konfliktas! Dėl | monstruos, kad jos nebeturi iš 

šio savo tarptautinio chająkterio j ko išsilaisvinti^ neš nebeturi ką 
štrasburgas tapo Europos 
lamento būstine.

Atvykus į miestą, mūsų 
kė gidė, e’zasietė, kuri su

j tys daugumoje laiko save pran- 
! cūzais. Bet tiek vokiečiai, tiek 
| tikrieji prancūzai elzasiečius ne-

lietuvių... kilmės žmonių. Pa- į 
sibaigus 1980 m. gyventojų sura- j 
symui (Amerikoje), kreipiausi į- 
Amerikos statistikos biurą (Cen
sus bureau), klausdamas kiek

par- j nešioti.

lau-
mu-

e Iš citrinos išspausime dau
giau sunkos, jeigu prieš tai pa-

lietuvių dabar gyvena Amerika- ™‘s aP,e valandą pavažinėjo po. niirkySjme ja karštame vande-
- . , - . . . ...» St.racRiircffs iv mnmc or.rrHš vi. Į _ c

matunty of 5 vmr» (4H< smc .

jau net pavėluotai—spalių mėn. 
pradžioje, bet ir vėl atsakymas.

k ryžių. Ypatingai norėčiau dėko j 
j ti tau už tąą kad ligšiol mane 
; saugiai vędęu Dažnai buvau pa: 
' vojuje ir tu mane apsaugojai.

encoui
sign up tor the Fayrou hav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex- 

a more secure f ’ture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knowi 
a go«xi bargain-

■

You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
; caking decisions about th® 
future, too.

And that’s where Ų.S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 

rage your husband to 
ip for the Payroll Sa w 

~igs Flan where he works.
That way, while you're 

meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building

fWi-r-^d wnul r*<*’^rOoa.

m America*
Join the Pa> roll Savin# Fb*-

j e? Pasakė, kad tokie daviniai 
paaiškėsią tik rugsėjo mėnesio
pradžioje. Dabar kreipiausi vėl, | a^§^škai aiškino. Nuo gidės at- 

.... - • • sisveikinę, pavalgėme pietus, 
kuriuos buvome pasiėmę iš gim-

kad tokie, davimai paaiškėsią tik i Azijos, ir tada išsiskirstėme pa, j
sekančių metų pradžioje. Reikės 
palaukti.

Galvojau, kad būsiu pirmasis 
su žiniomis apie lietuvius Alas- ! 
koje, nes ten dar būtų vieninte
lė vieta steigti kokį naują lietu-

EVANGELIKŲ JAUNLMO RATELIO 
METINĖ EKSKURSIJA

Kun. F. Skėrys

Evangelikų Jaunimo Ratelio 
metinė ekskursija šiais 1981 me
tais įvyko sekmadienį, spalio 
mėn. 4 d. Pirmą kartą šių išvy
kų istorijoje buvo suorganizuo
ta kelionė į užsienį—į stirasbur- 
gą ir Elzasą. Be evengelikų mo 
kinių prie išvykos^ galėjo prisi
dėti ir suaugusioj bei katalikai 
mokiniai, užsimokėdami mažą 
mokestį. Evangelikams moki-

■ niams kelionė buvo veltui. Taip
susidarė 75 asmenų grupė. Nors | 
buvo nuomojamai ir dkĮjį^usias sustojau pasfrnelsti* priet tavo 
autobusas, bet janfte visiems vit*

; tos neužteko. Todėl reikėjo dar 
| naudoti ir gimna4j<fc buliuką ir 
( kur. F. Skėrys, ekskursijos or

ganizatorius. savo privačiu au Toliau, be-abejo, yra daug pra

štasburgą ir mums aprodė vi- . je - nljnute5 
sas įžymybes ir jas vokiškai ir J

sivaikščioti po miestą.
Pirmiausia aplankėme kated-! 

ra, pradėtą statyti 1277 m., baig- ■ 
tą 1365 m. Tačiau 1399-1439 m. i 
katedrai dar buvo pridėtas kai- • 
rysis bokštas. 142 m. aukščio. Ka 
tedroje apžiūrėjimo verta saky
kla, vitražai, vargonai ir astro- •. 
nominis laikrodis. »

štrasburgas reformacijos lai
kais buvo protestantiškas mies
tas, vienas pirmųjų Vokietijoje. 
Jame yra veikęs kurį laiką ir re
formatorius kalvinas. Katedra 

į anais laikais buvo protestantų 
■ bažnyčia. Tik po pirmos prancū-

tomobiliu taip pat turėjo vežti 
mokinių.

Anksti ryte, tuoj po pusry
čių, išvažiavome. Pirmiausia Kai
nu keliu (“Bergstrasse”) važia- j 
vome į Heidelbergą. Ten nesusto 
jome, tačiau tie, kurie šiame 
įžymiame mieste dar nebuvo bu
vę. galėjo susidaryti šiokį tokį 
vaizdą- Už Heidelbergo įvažiavo

j me į autostradą.

Pirmas sustojimas padarytas > 
prie Banden-Baden autostrados 
sustojimo aikštėje. Ten yra vie
nintelė autostrados bažnyčia Vo
kietijoje. Ji buvo pašvęsta 1978 
m. liepos mėn. 23 d. šv. Kristu
po, automobilistų globėjo, gar
bei. Jos tikslas yra duoti auto
mobilių vairuotojams progą ke
lionėje susikaupti ir pasimelsti. 
Ji atvira visų religijų tikintie
siems. Autostrados bažnyčioje ga 
įima pasiimti paveiksliuką su 
automobilisto malda į nukryžiuo 
tąjį Viešpatį autostrados bažny
čioje:

'‘Viešpatie Jėzau Kristau, aš

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

yOt/LL RUN INTO TROUBLE iF 
THERE'S A SUDDEN STOP WH4LH 
MCXTRE FOLLOWING TOO CLOSELY.
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IF YOU DRIVE AT THE 
MtMM UM speed svyw 
THE R/GMT LANE.



JAV KONGRESAS - LIETUVOS 
LAISVĖS GYNĖJAS

(Tęsiny^

•h Kongresmenas James L. Nel
lingen (resp., Pa.), priminęs ne
likimą spaudos ir kitų laisvių 
pavergtoje Lietuvoje, pabrėžė, 
kad “tautos, esančios Sovietų 
^^minuojamose srityse, žiūri į 
mus su pasitikėjimu, jog gina
me jų reikalus”.

Kongresmenas Charles F. ’ 
Poųgherty (resp., Pa.) pasakė, 
Įtad “męs, amerikiečiai, turime 
pareigą kalbėti prieš Sovietų 
priespaudą, prieš Sovietų Są
jungos įvykdytą okupaciją. Mes 
Jurime pareigą kalbėti už lietu
vių tautos laisvę, kol Lietuva vėl 
fąps laisva, kol lietuvių tauta 
(tepasieks»to laiko, kada dau
giau nebebus tos priespaudos ir 
tos sovietinės naštos”.

Pasisakęs, kad jis yra vienas 
ž pirmininkų naujo Kongreso 
komiteto: Ad Hoc Committee on 
the Baltic States, ragino jungtis 
ir kitus ko'ngresmenus, siekiant 
parodyti Sovietų Sąjungai, kad 
jie nepasiliks tyloje, kol Lietuva 
bus okupuota. Toliau jis pri
jungė savo stiprų pareiškimą 
Lietuvos laisvės reikalu, pada
rytą jam ’dalyvaujant Lietuvių 
Bendruomenės suruoštame Lie- 
tiįvos- nepriklausomybės minėji
me Washingtcne.

Kongresmenas Samuel S 
Stratton (dem., N.Y.) priminė, 

■Lietuva yra rusų imperia
lizmo auka, bet lietuvių tauta 
Išlaikė savo kultūrines tradici
jas ir laisvės troškimą. “Mes čia 
Susirinkome šiandien, — kalbė
jo. jis, — paremti Lietuvos teisę 
į. laisvą :apsisprendimą ir nepri
klausomybę”.
j. Kongresmenas Brian J. Don- 
ųęly (dem., Mass.) Lietuvos už
grobimą pavadino brutaliu kri
minalu. Tai nepalaužė lietuvių 
Jautės laisvės troškimų. Priešin
gai, tas laisvės ilgėjimasis auga 
kasdien. Kongr. Donnely toliau 
pabrėžė: “Mūsų dėmesys Pabal
tijo valstybių padėčiai, drauge 
su parama tų ryžtingų tautų 
Mįsvės troškimams, turi būti 
mūsų vyriausybės įsipareigoji
mas. Atsimindami, kad jų sieki
mai yra tie patys, kaip ir mūsų 
protėvių sukilimas prieš sveti
mųjų dominavimą, sužadinkime 
šayo susižavėjimą jų pastango
mis ir pažadėkime mūsų nenuils 
tarną paramą, jų šventai kovai”.

Visada Irefūviams palankus 
kongresmanas Edward J. Der- 
tviiiški (resp., III.) priminė, kad 
Lietuvos žmonėms neleidžiama 
Švęsti Vasario 16, kad okupan
tas varžo lietuvių tautinę kultū- 
Tįįį, religiją, paneigdamas žmo
gaus teises Lietuvoje ir vykdy-

damas kultūrinį genocidą. Pra
našiškai apie Lietuvą prabilo: 
“Jų nepalaužiama dvasia nuga
lės komunistinę priespaudą ir 
bus atstatyti įų idealai: asmens 
laisvė, tautinė nepriklausomybė 
ir pagarba žmogui... JAV pri
valo ir toliau remti Lietuves 
žmonių laisvės ir nepriklauso- 

I mybės siekimus”.

Kongr. Edward Derwinski

Šitokioje giliai Lietuvos lais
vei palankioje dvasioje JAV At
stovų Rūmuose net 86 kongres
menai pabrėžė lietuvių tautos 
pribrendimą laisvam gyvenimui, 
smerkė okupantų rusų-bolševi- 
kų prievartą ir reikalavo, kad 
Lietuvos nepriklausomybė būtų 
vėl atstatyta.

Senatorių ir kc'ngresnienų gy
nybos kaltos, keliant Lietuvos 
'aisvės reikalą, nenuskambėjo j 
tuščiose salėse. Jos sklido tarp 
įtakingų, žmonių ir institucijų, 
keldamos viešąją pasaulio nuo j 
monę prieš kruvinas skriaudas j 
lietuviu tautai ir kovodamos už} - . i
Lietuvos išlaisvinimą. I ——--------

Kongreso atstovai parodė daug > MYKOLAS JAKAS 
šilimos mūsų pavergtai tautai. 
Užbaigai prisiminkime kongres
meno Nicholas Mavroules (Resp., 
Mass.) žodį: “žmogaus teisių 
reikalavimas nenutilsta šios ryž
tingos lietuvių tautos širdyse 
Juose skaidriai dega viltis šiam . . .
eventualiam momentui,- kada ju VLIKo seimas tiūmpiems po 
laisvė sugrįš. .Lietuvių tautos 
savisąmonė neblėsta, kaip So
vietų priespaudos nešėjai tikėjo
si. bet ri darosi dar labiau ryž.

eunaudętoSj vieną, kitą naujės-dažnai su nemenka doze komis- 
nė mintis iškelta, idėja pasvar- kūmo, k- a. ‘ ambasadorius prie 
styta ir tarybai gairės mesta. | Jungtinių Tautų”, “atstovas prie 

valstybės epartamento”, paverg-

KELIOS MINTYS VLIKO SEIMO PROGA
dytas politinis; komitetas jaū 
net dvi konferencijas, turėjęs, 
iki šiol niekaip nėišsiveržė j 
^viršūnės. Juk-Liek girtasi, kad 
tos konferencijas bus kitokios, 
“navatnesnės”, prašmatnesnės, 
vaisingesnės, ir t. t. ir f. t. Ta
čiau jos tebuvo liettivių Jcori.-

Netrukus Clevelande po il
gesnės pertraukos vėl susirinks

sėdžiams. Dviem dienoms; Su- 
i važiavę atstovai įklausys val
dybos, tarybos, Tautos- fondo ir 
kt. pranešimus, vieną ar dvi

tinga... Kiekviena valstybė, ku- paskaitas, padiskutuos vienus
ir kitu svarbesniu^lausiniu ir 

•Laikraščiai pąę 
ąviė- 

ni mažiau, kiti daugiau—r įdės 
tas, sudarytas 1939 m.,* vedė j I nuotraukų, o gal ir vertinimų 
Lietuvos okupaciją 1940 m. Tali Iš anksto galimą Yiusąkyti kas 
tik išryškina, kaip mažai tėra pa-| pagirs, kas papeiks, kas bstp- 
sikeitę Sovietų Sąjungos terito
riniai siekimai.

Pasaulis matė nuolatinius So
vietų Sąjungos vykdomus 1975 
m- Helsinkio susitarimų laužy
mus. Sovietų Sąjungos .nesilai
kymas laisvo apsisprendimo ir 
žmogaus teisių principų yra žiau
rus smurtas ir pasaulio tragedi
ja.Tiek Amerikoje, tiek ir 
Lietuvoje šios didžios tautos ryž
tingumas davė galimybės jiems 
nuolat siekti savo laisvės tikslų. 
Kova, siekiant atstatyti laisvę, 
kova už tai, kas teisinga nėra 
pasibaigusi. Ji tęsiasi dabar, tę
sis rytoj -— iki ateis laimėjimas ’. 
(Iš “Lithuania Must Be Free”)

ri yra Sovietų Sąjungos kaimy
nystėje, susiduria su nuolatiniu Į issiskirstyti.
niurni būti užnultai ir naver-Ira^-s aP^e seimo darbuspavojumi būti užpultai ir paver
gtai. Moiotovo-Bibbentropo pak-. 
tas, sudarytas 1939 m., vedė Į

dys nuoširdžiai Į padėtį ‘ o kas

Nesuprantu tų lietuvių, 
Kurie lizdą tik gadina, 
Kitų ieško sau liežuvių, 
O saviški kojom mina!

S. Gimžauskas

metų priprasta. • > ; Ašy:
Taigi, atrodo,' kad^Big^^lT 

nis seimas, be dideĘų staigme
nų, naujienų ar išskirtinių at- 
siekimų. Ar už tai reikės ji 
kritikuoti, barti, gal net pnčų 
instituciją griauti? Anaiptol) 

Į Juk pati didžioji tiek ameriki
nio gyvenimo tiek visokios 
veklos dalis yra kasdieninė rųt 
tina be įpatingų atsiekimų. 
PrPanmonėį, prekyboj, švieti/ 
fne, menuose, politikoje, vy
riausybės darbe ir t.t., gausiau
sia pilkų slėnių ir tik maža 
saule remiančių viršūnių, žy-> 
minčių svaiginančius laimėji
mus, genialias mintis, 
tiškus atsiekįrhusL.
Ak, net ir PLB taip ilgai gini

fanta-
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Visiškas 1 
irgi nėra kokia dorybė. Štai, 
kad ir LB atvejis. Gal ir būtų 
galima LB politikieriams at
leisti, kad lenda i svetimą dar
žą, veržiasi ne į savo darbo 
sriti, renka ne savo “bažny
čioj” pinigus. Tik. kad jie dar 
būtų kūrybingi. Dabar, priža
da kalnus, kitus krtkuoja be 
gailesčio, patys gi, be “ambą- 
sadorių’’ skynimo nė vienos 
naujės mintelės ar užuomojo! 
Už tai sunku atleisti.

Iš kilos puses neužilgo VLI
Kas žiūrės 40-čiui i akis. Ne 
būtinybė, bet lyg ir proga pa
žvelgi i save, į kelią — nu- j 
eitą ir einamą.

susitupėjimas juk Lietuva priklauso PLB ir
pan.

4.
Tačiau kaip susitupėjimas nė- 

ra dorybė, taip nėra dorybė it 
aklas nekritiškumas. Džiaugiantis 
vad VLIKo atsiekimais ir jo šian 
dienine veikla, gera blaiviai ir 
kritiškai į tą veiklą kartas nuo 
karto pažiūrėti. Ar joje netrū
ksta kūrybingumo? Naujų įžval
gų? Strateginio žvilgsnio? Ga] 
gausu kasdienos dulkių? Gal 
oerdaug išeiviškumo žymių? Juk 
VLIKas nėra iš išeivijos ir išei
vijai! Kokie jo santykiai su AL- 
Tu, diplomatais, PLB? Ir t. t 
Tokį tad kiek analitinį, kritiki
ai ir norime toliau į VLIKa ir jo 
veiklą mesti.

Šiandienos VLIKo-LB santy
kiai yra apkartinti pastarosios, 
'iesiog nenumaldomo noro vado
vauti politiniam .išeivijos gyve
nimui, kuris didele dalim reiš 
kia Lietuvos laisvinmo pastan- 
kas. Čia būtina pabrėžti yao- 
vavimo reikalą, nes juk dėl daly
vavimo laisvinimo darbe iki šio] 

j dar niekas nesiginčijo, net ne- 
| murmė'o.

ociido iJ VLIKo vadovybės žmonės (ir 
atsiekimus. Tebūna! VLIKo šalininkai) teisingai ta- 

y • • •• v i i

VLIKo nueitas jau ilgas ir 
sunkus kelias. Tai išskirtinai 
garbinga, bet nedėkinga tar
nyba. Ji reikalauja daug dar
bo, pasiaukojimo, net kančios. 
Daug nuobodžios kasdieninės 
rutinos, šalia budrumo ir ret- 
kartinių probrėškių.

Jo nuopelnai esamose sąly
gose yra labai dideli. Ne šio 
rašinio tikslas (ne vieta,, ne 
laikas ir ne reikalas) surašyti 
visus j0 :
tik prisiminta, kad ir šiandien, 
po 38 iru gyvavimo in1 
■VLTKas turi didžiumos išeivi-; 
jos

ria, jog visiems šokus vadovau- 
11 darbo' nel'ks kam sekti. Jau ir taip 

kartais atrodo, kad perdaug “gė- 
pasitikėjimą ir pagarbą,) neroltf turime, kurie įsakinėja 

svetimų valstybių ir instituci-1VIS mažesnėms, “eilinių ’ armi
jų yra traktuojamas kaip at- lorns- . . ..

ferehcijps, kaip ir- šimtai -kitų 
Gal -tik - toks?skirtūmas, kad v

'• A- v.'-"-; •- i. Tingėjai jiesmitos eiles vaistv- 
Lęėš-^ePar^aIftento. tarnautojus 
(žemesnio rango, negu’ mūsiš- 
kib-rmielojo - Valdo 'Adamkaus 
dabartinis) tresiog7ant';ąitprrū 
kibiojo, bandydami - -bent taip 
pakelti-'r anų į sūsivažąvimų 
rekšmę. (Rodos, dar jtaip ne-

■ seniai ĄLTąs buvo be gailes- 
^^^^tikuojan^ąf^įad per 
: ' tampriai-su Valstybės - Depar- 

tam'etnu bendradarbiauja. Ži
noma, dabar turbūt kritkuoti 
nepatogu, kai LB hęt savo am
basadorių prie tOg įstaigos tu-

sakinga institucija. Respek
tuojamas jis -yra ir pavergtoje; 
Lietuvoje patriotinės visu o-j 
menės jam -reiškiama pagar
bą-ir-pavergėjų bei jų pakali
kų neapykanta.

Jis sąv,o-tvirtybę parodė nesu-i 
griūdamas-nuo svetimųjų ar sa- 

. vųjų smūgių ir žabangų ir ne
pakeisdamas savo prigimties, ku
ri yra ’jo. tautinio mandato es
mė. Jis-nesuklupo ties kliūtimis,, 
kurios silpnesnes institucijas bū
tų nusviedūsios į istorijos paraš
tes. Jis gyvas, kūrybingas, bud
rus, darbštus, energingas ir at- j 
sidavęs Lietuvos interesams kaip 
visuomet.

Šita fakta turėtu atsiminti 
VLIKo vadovybė ir bendradar-' 
biai ypač skaudžių ir dažniausiai 
neteisingų bei užgaulių puolimų 
metu. Jų, deja,- buvo ir yra, ir 
greičiausiai bus. Nekalbame čia 
apie nuoširdžius ir padėti pasi
ruošusius kritikus, bet ciniškus, 
dažnai pasigailėjimo vertus nie
kintojus. Jų nuoširdumo reikia.

> vietoję 
nereiškia, kad tos dvi dienos gausu frustracijos, savimeilės, 
negali būti bent kiek . tiksliau liguistų visuomeninių potroškių,

Nereikia ta<Į seimo perdaug 
pervertinti..? Nėį' laukiant, 
neriji istorijon j’ palydinti "Jis 
yra - ‘reikalinga. visuomeninio 
Ėruzdėjimo dališ^-įmhudingas 
šyapbios 'institucijos .veiklos

Tačiau jei VLIKo šiemeti
nis seimas (kaip ir kiti' seimai.) , 
nepultinas ir negraužtinas, tai su žiburiu ieškoti, o jo

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip 

j PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu sū kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkds, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas SžT

bioms, kaip pvz. lituanistinis. vaL-' 
kų švietimas, periodinė spauda, 
knygų leidyba, pegalba jaunimo 
organizacijoms, parama teatrui 
ir kitiems menams, etc. Argi ne 
keista (greičiau skaudu), kad 
užtenkame narių politinėms ko
misijoms ir “ambasadoms” prie 
pasaulinio masto institucijų, bet 
tiūkstam mokytojų, kurie mo
kėtų lietuviškai. Užtenkam šnmtų 
tūkstančių dolerių kongresams, 
ar panašios vertės pažmoniams, 
bet nesurandame vieno kito do
lerio lituanistiniam vadovėliui. 
Ir t. t. ir t. t.

(Bus daugiau)

Iš kitos pusės, taip jau gyve
nimas’ susiklostė, kad- Lietuvoje 
susikūręs VLIKąsz turi teisę ir 
pareigą atstovauti ‘ politinę tau
tos valią ir vadovauti jos laisvės 
kovai užsieniuose. Savo ruožtu 
amerikinis ALTas lygiai pasiė
mė pareigą vadovauti laisvinimo • 
pastangoms Amerikoje, kai LB 
dar nebuvo nei savo gimdytojų 
sąmonėje. O kai PLB buvo VLB 
Ko sukurta, jai buvo patikėti 
nemažesnės svarbos, bet visgi 
ne politinės veiklos uždaviniai.

Neturi toks susitvarkymas am
žinatvės žymės, bet yra tvarkin
gas prasmingas ir atsakingas bū
das pasiekti pačių geriausių re
zultatų, tarnaujant svarbiesiems 
ir geriesiems tautos interesanms. 
Tvarkos laužymas neduodą; nieį 
kana nieko gero, kaip galime pa
tirti (ir patiriame).' išeivinei -bui
čiai tįstant. / . • A ;

Jau nei nekalbame čia'-apie 
nuostolį kitoms veiklos sritims/ 
gal tik trumputį mažiau svar-

KAIP PASIGAMINTI 
MORKŲ UOGIENĘ

Išrinkti gražias raudonas mor- 
keles, numazgoti, nuskusti, su- 
piaustyti keturkampiais gabalė
liais. Įdėti į verdantį - vandeni, 
pavirinti 3-4 minutes. Sudėti j 
sietelį, kad nutekėtų.

Ant vieno svaro taip paruoštų 
morkų dėti pusę svaro cukraus 
ir 2 stiklines vandens. Išvirti 
syrupą, sudėti morkas ir, .'pra
dėjus virti, išspaustrvieną Citri
ną, pavirinti 30 minučių (putas 
nugraibyti, indą pastačius).

Virti be pertraukos,’kol mor
kos pasidarys permatomos.

NEBLOGAS PATARIMAS

— Tamstai nieko nestinga, 
Reikalingas yra tik poilsįs.

— Tačiau, pone daktare, 
prašau pažvelgti į mano-lie
žuvi. .

— Tamstos liežuviui, visų 
pirmiausia, kaip tik ir yra rei
kalingas poilsis.

ENERGY 
WISE ,

- J- r r ' -
v ’ * ' /■» • * • ’ ' * •* >

. - bfįanlza car pools ta. *
; save pasotina.1

Don’t b« aBom.Loaart

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoM, 
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, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• 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 ?2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• LIETU V IšKASIS PAMARYS, Henriko T omo-Ta m a šansko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviut Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai-Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |0.

• KĄ’ LAUMĖS LĖMĖ, 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 n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

•' SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p«L knygoje yrt 40 sąmojingų novelių. Kainą

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago,
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Kutkaus Bendruomenės taryba 
turėtų pasvarstyti

Šiandien, spalio 24 dieną, Bostone susirenka JAV Lie
tuvių Bendruomenės Vytauto Kutkaus vadovaujama ta
ryba. Kutkus Bostone šaukiamą atstovų suvažiavimą va-1 
dina IX taryba, o Bostone šaukiamų vadų ir vadukų su
važiavimą vadina devintosios tarybos trečiąja sesija.

Pavadinimas yra svarbus Kutkaus Bendruomenei, 
bet tas faktas, kad Į Bostoną suvažiuos didokas skaičius 
bendruomenininkų, kurie bandys svarstyti Įvairius klau
simus, liečiančius visus Amerikos lietuvių reikalus, tai 
visiems lietuviams yra svarbu.
; 'įNemanykite, kad Kutkaus, Gečio, Razmos ir Butkie
nės vadovaujamą sesija nesvarstys visus lietuvius lie
čiančių dalykų. Jie lies veik visus lietuvius liečiančius rei
kalus. Jie palietė tuos'reikalus praeityje, juos liečia šian
dien. juos lies ir ateityje.

Lietuvių tarpe jau atsiranda žmonių, kurie mano, 
kad Kutkaus ir Gečio galia jau silpnėja. Jiedu, sandrau
gų pagalba, bandė išgriauti ALTą, bet jiems nepavyko. 
ALTo metinė konferencija, vykusi praeitą savaitgali 
Chicagoje, parodė, kad nei okupantas, nei jo tarnai ne
pajėgė ALTo išgriauti. ALTo priešas, ilgus metus nelei
dęs ALTo pranešimų spausdinti Drauge', ši kartą net 
įžanginį parašė, pripažindamas, kad ALTas atliko ir šian
dien dar tebedirba naudingą darbą.

Bostono tarybos sesijoje dalyvaus ir Algimantas Gu- 
reckas, kuris būdamas tik ryšininku, panoro Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui įsakinėti, ką jis privalo

visų lietuvių. Jis ne tik nepajėgė visų Sutraukti, bet jis 
Bendruomenę suskaldė. Gečiui ir Kutkiii gali nepatikti, 
bet šiandien yra dvi Bendruomenės. Bendruomenės tėvas 
paskutiniais metais ir nesistengė jų suorganizuoti. Jis pa
samdė geriausią lietuvį advokatą, kad patrauktų reorga
nizuotą JAV Lietuvių Bendruomenę teisman. Byla, kiek 
žinoma, dar nebaigta.

Būtų gražu, jeigu Bostono sesijos darbotvarkėn būtų 
įtraukta svarstyti tą Kutkaus Bendruomenės bylą. Gečys, 
aišku, nenorės bylos nutraukti, bet gali atsirasti vienas 
kitas protingesnis sesijos atstovas, kuris sesijai pasiūlys 
bylą nutraukti ir pradėti pasitarimus su atskeltąja Bend
ruomene. Tai būtų naudinga ne tik Kutkaus Bendrūo- 
rnenei, bet ir visiems lietuviams. Jeigu sesijoje neatsiras 
nė vieno drąsesnio atstovo, tai advokatui ir teismui bus 
kišami pinigai ir bylos galo dar ilgai nesimatys.

Būtų gražu, kad sesijon susirinkusieji pasvarstytų 
ir finansini klausimą. Suvažiavusieji tarybos nariai gali 
ir šį klausimą pasvarstyti. Nenorime kištis i pačios 
Bendruomenės piniginius reikalus. Ji tūri pinigų, kaip 
šieno. Kutkaus valdomos Bendruomenės pareigūnai gi
riasi, kad šiais metais jie turės $324,395 pajamų. Tai di
delė suma. Visiems lietuviams būtų įdomu sužinoti, iš kur 
Kutkaus žmonės tokią didelę sumą gali gauti. Nujaučia
me, kad $324,000 yra stambi suma. Jeigu ją padėtum i 
banką, tai galėtum gauti didelius nuošimčius. Kaip jie 
tokią didelę sumą gali sudaryti, šiądien yra didelė pa
slaptis, bet reikia manyti, kad netolimoje ateityje ir šitas 
visiems lietuviams rūpimas klausimas paaiškės. Amžinų 
paslapčių pasaulyje nėra.

Tuo tarpu mums šitas klausimas neberūpi. Bostonan 
suvažiavusiems tarybos attsovams mes norime priminti 
žymiai mažesnę sumą. Mes turime galvoje ir šiandien 
vėl rašome apie $60,241. Tai suma, kurią Kutkaus vado
vaujama JAV LB surinko vasario mėnesi. Pagal susita
rimą, Kutkus turėjo ją pasiųsti Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Kutkus labai gerai žino, kad vasario mėnesį su
rinktos aukos priklauso Amerikos Lietuvių Tarybai. Kai 
buvo steigiama JAV LB, tai Bendruomenės, vadovybė pa
žadėjo visas' vasario mėnesį surinktas aukas persiųsti 
ALTui. Br. Nainys, nepajėgęs suruošti nė vieno .pelningo 
vakaro, pritrūko 'pinigų. Jis rinko aukas ALTui, bet pi
nigus panaudojo Bendruomenės padarytoms išlaidoms ap
mokėti. Lietuvos laisvinimo tikslams sumokėtas aukas 
Nainys naudojo kelionėms ir kitoms išlaidoms. Deja, Nai
nys tuo metu pinigų neturėjo. , .

Kutkaus padėtis yra visai kitokia. Jis operuoja ne: 
tūkstančiais, ne dešimtimis tūkstančių, bet šimtais tūks
tančių. $60,000 jam nieko nereiškia. Gečys, Jeigu jis šiuos, 
pinigus turi, gali ir be jų apsieiti. Būtų labai gražu, jeigu' 
jis ALTui priklausančią $60,000 sumą persiųstų ALTui. 
Kun. Balkūnas, atsistojęs Bendruomenės priešakiu, pri-j 
žadėjo vasario mėnesį surinktas aukas persiųsti. ALTui. 
Jis ne tik prižadėjo, bet žodžio laikėsi ir šią sumą persiųš-

daryti ir ko nedaryti, bet ir pastarasis įsitikino, kad jis. 
VLIKo nepajėgė išgriauti ir jo neišgriaus. Reikia ma
nyti, kad jam bus išpirktas bilietas ir jis tęs tą patį darbą, 
kurį dirba ir toliau. Apie VLIKą jis nieko nepasakos, 
bet jis bandys pakenkti VLIKo darbui, jį pagirdamas.

JAV Lietuvių Bendruomenės tėvas, kaip Kutkus Gečį 
vadina, atvykęs į Ameriką, pareiškė, kad jis norįs suor
ganizuoti visus Amerikos lietuvius i vieną Bendruomenę. 
Bendruomenės tėvu jis nevadina Juozo Bačiūno, buvusio 
Bendruomenės pirmininko, bet Bačiūno užnugaryje sto
vėjusį politiką, nepajėgusį suorganizuoti Į Bendruomenę

davo. Vasario mėnesį surinktas aukas ALTui persiųsdavo 
ir Jonas Jasaitis, kai buvo JAV LB pirmininkas. Jasaitis 
laikėsi susitarimo, ir jis drįsdavo kitiems Bendruomenės 
vadams pasakyti, kad vasario mėnesio aukas reikia ati
duoti ALTui. Šiuo Jasaičio tvirtinimu buvo nepatenkinti 
frontininkai, kai savo žmones pastatė Bendruomenės 
priešakyje.

Bostonan suvažiavusieji nariai galėtų nutarti $60,000 
persiųsti ALTui. Jie pagerintų lietuvių tarpė esamas nuo
taikas. Tada ir pasitarimai pataisyti gerokai pairusius 
santykius galėtų greičiau ateiti. Galimas daiktas, kad ir

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(T^sinvs>

Sustiprėjusi J. Lukoševičiaus ir kt. sukurta 
organizacija įsteigė slaptą spaustuvę, įrengė ma
žą laboratoriją gaminti dinamitui ir sudarė tris 
teroro grupes.

1887 metais kovo 1 dieną pirmoji grupė, lau
kusi Nevos krantinėje pravažiuojančio caro Alek
sandro III mesti bombai, buvo suimta. Tardymo 
metu grupės dalyvis Kančeris išdavė savo bend
rus, kartu ir J. Lukoševičių. Iš bylon įveltų 15 as
menų. 7 buvo pasmerkti mirti, gi Lukoševičius su 
Novoruskiu gavo katorgos iki gyvtfs galvos.

Šliselburgo tvirtovėje J. Lukoševičius išbuvo 
18 su puse metų. Studijavo ir kalėjime gamtos 
mokslus bei filosofiją. Parašė 7 tomų “Mokslinės 
filosofijos” kursą. Mokslų akademija Peterburge 
darė pastangų jį išlaisvinti; jam buvo patikrinta 
stipendija, jei būtų buvęs išleistas užsienin, ta
čiau tos visos pastangos nuėjo niekais, šliselburge 
būdamas, J. Lukoševičius skaitęs kalėjimo bend- 

a " paskaitas iš gamtos mokslų, tam panaudo- 
dam-> ir 1 mdrus kalinių pasivaikščiojimus tvir
tovės kieme.

Milžinas Lui oševičius, idealios kūno sudėties, 
kA’ntnjus. buvo fenomenas, nepa

laužiamai kovingas ir retų intelekto gabumų 
žmogus. Jis pakėlė ilgus kalinimo metus žiaų-1. 
riausiose sąlygose ir išėjo laisvėn pfer pirmąjį ; 
Rusijoj revoliuciją nepalaužtas. Prof. Vaclovas' 
Biržiška man pasakojo, kad J. Lukoševičius dar , 
1919 m. ėjęs mokyklų inspektoriaus pareigas Vii- ‘ 
niuje ir lankęs pamokas Vytaūto Didžiojo gimna1 i 
zijoje Vilniuje.

BRONISLOVAS PILSUDSKIS, Juozo Ado- į 
mo ir Jono brolis, gimė 1866 metais Švenčionių 
aps., Vilniaus gubernijoje ir mokėsi kartu su J., 
Lukoševičium Vilniaus gimnazijoje. Stūdijuoda- • 
mas Peterburgo universitete, kartu su Lukdševi-
čium 1887 metais buvo suimtas, apkaltintas -daly-, 
vavęs sąmoksle nužudyti carą Aleksandrą III ir 
gavo 15 metų katorgos. Buvo ištremtas i Sacha
liną. Tremtyje studijavo giliakų ir ainų kalbas. 
1899 metais B. Pilsudskiui buvo leista apsigyventi 
Vladivostoke, ir ten jis ėjo vietos etnografinio mu
ziejaus vedėjo pareigas. 1903 metais kartu su ; 
Sieroševskiu Pilsudskis dalyvavo mokslinėje eks-, 
pedicijoje Hokkaido salon, Japonijoje, tirti ten ; 
gyvenusių ainų kalbą ir jų gyvenimo būdą. Per . 
Japoniją pabėgo į Vakarus, apsigyveno Šveicari
joje ir ten mirė 1918 metais. Dirbo Rappersville 
lenkų etnografiniai politiniam muziejuje. Per 
Pirmąjį pasaulinį karą B. Pilsudskis sumezgė 
pažintį su Šveicarijoje gyvenusiais lietuviais ir 
parašė prancūzų kalba brošiūrą apie Lietuvos
kryžius.

Čia nekalbėsiu apie Juozą ir Joną Pilsudskius,

mm
"Ę

I
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. (Tęsinys)-
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DrT Kazvs Šidlauskas

apsijungti. - Reorg. Lietuvių 
ALTo valdvba. ligi šiol ne- -Bendruomenė skalbia, kad ji 

■ tiksliai-vykdanti VLlKo paskelb
tos- Lietuvių. Chartos principus 
dirbti kultūrinį darbą-ir'talkinti 

>. ,'X< j. Lietuvos laisvinimo veiksniams,kręcių. gabmumu taip susitarti. °“ . . . ..•s- _■ .. . — -• - • tiesų, ALlas stipriai jaučia
jos paramą, ir mes manome, 
kad jeigu J A-V LB Krašto val
dyba irgi pakreiptų šaLo veiklą 
.tuo pačiu kėliu ir aiškiai pasi
sakytų prieš bet kokį bendravi- 
ma su lietuviškais- bolševikais, 
tai visokie nesusipratimai šu 
politiniais • yeiksniais^upj pat 
išnyktų ir tuomet -tikrai nebe
liktų daug .kliūčių abiem s. Bend- 
rucmenems-susijungti.

Pati įdėn'iiausia šiais melais 
žinia atėjo' iš Los Angeles, kur 
suorganizuotas • bendras visų 
Amerikos pabaltiečių veiksnys 
—• Baltic American Freedom

rado, -kad“ padėtis būtą. pasi- 
nerado, kad.padėtis būtų.pasi
keitus ir kad b‘utU htsįradę kon-

kaip' sūt’aziaviihįfe būyo' mums 
!padiktavęs. ' ‘

ALTo suvažiavimuose ne kar
tą esate girdėję- valdybos nuo
monę; kad mes' ridrimę turėti 
Amerikoj vieną stiprią Lietuvių 
Bendruomenę,- žinoma, tokią,, 
kuri neatitrauktu-nuo'ALTo da
lies Lietuvos laisvinimo reika
lams renkamų aukų ir su viso
kiomis- savo ' “ambasadorystė-• 
mis” Vašingtone' nedublikuotų 
ALTo ir Jungtinio Amerikos- 
Pabaltiečių • Komiteto darbų. 
Nei Amerikos latviai, nei Ame
rikos estai taip-nesielgia. Jie tik
stebisi, kaip lietuviai negali taip 
susitvarkyti.

Nežiūrint mūsų noro tureli 
tik Vieną Lietuvių Bendruome
nę Arnsrikojė, negalima už
merkti akių prieše faktą, kad 
mes turime dvi Bendruomenės, 
kurios per eilę ' metų nepajėgė

League, pasišovęs visą Pabaltijo 
tautų laisvinimo darbą perduoti 
amerikiečių kompanijai, suke
liant jiems kasmet po keletą 
šimtų tūkstančių dolerių. Šj 
projektą ALTo valdyba svarstė 
ir atmetė. Panašų nutarimą yra 
padarius'ir VLIKo' valdyba.

bylą būtų galima nutraukti ir prie susitarimo prieiti.
Visi atidžiai seksime pranešimus iš Bostono,-:ar šie 

klausimai bus paliesti ten einančioje tarybos sesijoje.

taip pat gimusius Lietuvoje. Jonas Pilsudskis ad
vokatavo Vilniuje ir buvo vienas priešakinių PPS 
žmonių jos darbe Lietuvoje.

BRONISLOVAS URBONAVIČIUS, gimęs 
Lietuvoje ir jau 1898 metais dirbęs mokinių ir 
daiLininkų kuopelėse Vilniuje. Mirė 1903 metais. 
Kartu su juo dirbo ir ^studentas Michaiovskis, 
vėliūu ištremtas Rusijon, ten susirgęs džiova ir 
miręs 1899 metais. Urbonavičius ir Michaiovskis 
būdami socialistais, buvo Lenkų Socialistų parti
jos pirmtakūnai Lietuvoje, paruošę PPS sąlygas 
dirHi Vilniuje.

VINCAS MIŠEIKA. Gimė 1870 metais liepos
mėn. 20 dięną Puodžiūnų kaime, Linkuvos vis.; 
Šiaulių apskrityje. V. Mišeika, baigęs realinę gim
naziją Panevėžyje, studijavo technologiją Rygos 
politechnikos institute. Studijų-metais, atlikda
mas studentams privalomą praktiką keležinkelių 
traukoje, vasaros mėnesiais gyveno Liepojoje, čia 
susipažino su Jonu.Biliūnu ir “dėde” Ambrozai- 
čiu, pradėjo dirbti lietuvių darbininkų kuopelėse, 
buvo susektas ir turėjo bėgti Amerikon.

Į Ameriką V. Mišeika atvyko 1902 metais ir 
apsigyveno Čikagoje. Dvejus metus studijavo 
UlitioiS universitete, susirgo ir mokslą turėjo nu
traukti. Dėl silpnos sveikatos mažai galėjo dirbti 
ir vargo. Buvo įsteigęs prie “Aušros” draugijos 
mokyklėlę suaugusiems ir dėstė joje matematiką. 
Naujienoms” pradėjus eiti 1914 metais, V. Mi-
šeika dirbo laikraščio raštinėje apie 10 metų, bet
dėl pašlijusios sveikatos turėjo apleisti ir šį dar

brišė šio projekto apsvarsty
mą, mes jau buvome gavę tie
sioginį tos amerikiečių firmos 
pareikalavimą pristatyti jiems 
ALTo skyrių sąrašą šu jų pir
mininkų pavardėmis, adresais 
ir telefonų numeriais, ką mes, 
žinoma, atsisakėme padaryti

5. Ateities politinė veikla

Kaip esu minėjęs, Madrido 
konferencija šio mėh. *2.7 d. -turi 
vėl susirinkti posėdžiams. Todėl 
Helsinkio Akto proceso tęsimas 
arba jo nutraukimas priklausys 
nuo ateinančių poros mėnesių 
posėdžių režultatų.

Tuoj po Helsinkio Baigiamojo 
Akto pasirašymo, prieš daugiau 
ėgu šešerius metus, ALTas bu

vo paskelbęs nuomonę, kad tas 
Helsinkio Aktas turi visą eilę 
principų. Žinoma, surinktų iš 
įvai.lų tarptautinių susitarimų, 
Pautų Sąjungos bei Jungtinių 
Tautų statutų bei jų veiklos, ku- 
iūbs galima panaudoti Lietuvos 
hišvės bylos reikalams. O pa
ries Helsinkio Akto signatarų 
rohfėrėncijos pasirodė geriau- 
-•iais tarptautiniais forumais, va- 
aoti Sovietų Sąjungą už jos vi- 
šokį viduj ifįį įr tarptautiną ban- 
■Įitiznią, nes is tų 35 Helsinkio 
Aktą pasirašiusių valstybių, di
lelę daugumą sudaro demokra
tinės Vakarų valstybės.

Pačiais svarbiausiais, Lietuvos 
laisvės bylą liečiančiais Helsin
kio Akto principais tenka laiky
ti Valstybių teritorijų neliečia
mybės principą (IV), žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių ger
bimo principą (VU), ne tik dėl 
žmogaus teisių kaip tokių, o šį 
principą surišant šu Jungtinių 
Tautu I960 m. gruodžio 14 d. De- 
kolonizacijost-Eieklaracija, kurios 
pirmasis paragrafas škęlfiia, kad 
'‘Tautoms uždėjimas svetimos 
(jėgos) jungo, dominacijos ir 
ėkšlpoatacijos sudaro pagrindi
nių žmog-Uj teisių paneigimą”.

Kitas svarbus Helsinkio Akto 
principas yra tautų teisių lygy
bės ir visoms tautoms laisvo ap
sisprendimo deklaravimas (VI
II). ir pagaliau sutarimas sąži
ningai pildyti visus tarptautinės 
thišėš įsipareigojimus (X).

Jei Helsinkio Akto procesas ir 
-nutrūktų, tai tie jame surašyti 
tarptautinės teisės principai ne
pradingų, ties jie buvo šurinkti 
iš daug ankščiau sudarytų tarp
tautinių sutarčių ir teisinės bei 
oolitinės praktikos. Žvelgiant į 
tuos principus, neturėtų kilti 
abejonės, kad jie negali būti vie
nodos svarbos, vedant Lietuvos 
'tiirivės bvlą.

(Bus daugiau)

arkite jav taupymo e?xus

bą. Visą laiką buvo Lietuvių Socialistų sąjungos 
4-sios kuopos narys. Buvo vedęs p. Stellą Žemai- 

I čiūtę ir turėjo sūnų Vytautą, kuriam, nežiūrint 
vargingos, savo būklės, padėjo baigti Illinois uni
versitetą chemijos inžinierium.

V. Mišeika, idealistas ir kilnių sielos savumų 
žmogus, pasiliko ištikimas socialistinėms savo pa
žiūroms visą amžių, uoliai propaguodamas socia
lizmo idėjas. Mirė Čikagoje 1038 metais rugpjū
čio 19 diena.

PROGRAMA LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
PARTIJOS (PROJEKTAS) 4

Komisijos paruoštas 1902 ih. lapk. 15 d.
(“Varpas”, 1902 m. Nr. 12)

1. Mūsų siekimai
Trečiąją kartą padalinus Lenkų viešpatystę, 

Lieiuva pakliuvo į maskolių jungą ir nustojo sa
vosios valdžios. Lietuvoj laisvi tuomet tebuvo ba
jorai ir kunigai. Nors jie bandė kelis kartus rfūsi- 
kratyti šį jungą, vienok, kadangi, begindami vien 
savo reikalus ir beieškodami tik savo naudų, ne
paisė sodiečių likimo ir vertė juos po sėnovei eiti 
sunkią baudžiavą, tai atsikėlus prieš Maskbfiją 
maištams, sodiečiai nepadėjo jiems, ir maištai ta
po nuramdyti, o Lietuvą ištiko dar didesnė prie
spauda.

G (Bus daugiau)
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R. VILIAUS:

VAKARŲ VĖJAI
1X2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Ęalsted St, Chicago, IL 60608
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l»r PAfTL V. DARGU- 
GYDYTOJA* lit CHIRURGAS 

Community Klinikai 
Meatateaa dirukrurtu*

VALANDOS: 3—0 darbo dienomis i?

TEL. 233-5893

OR. A. B, GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street

Valandos p^Lgal

DR. FRĄNKPLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71H St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Priteikę a kirmiji 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEJLBUTIS, 
INKSTŲ, rUSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STRE6T

Ketvirtai. 7 vaL vaK.
Ofiso tetefon**; 776-2880,

f L U K i D A

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

lei (813) 321-4200

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINĄ 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R- ŠERĖNAS, let 925-30+3

MOVING 
Apdraustas perkraustyma* 

iš įvairi y atstump. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5994

SOPHIEB ARCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvi? kalba; kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
✓ak popiet Šeštadieniais ir sekina 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto

Vedėja — Aldona Daukus 
Falai.: HEmlock 4-241?

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 40629

KAZĮ BRAZDŽJONYTt 
Programos vada ja

"Lietuvos Aidai”

Kasdien mią, pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SU Petersburg. Fla. 1230 vai. pp. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TeJef, 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DLENRAŠTJ “NAUJIENOS"

TAIP DAINUOJAME OKUP.
LIETUVOJ

Taip dainuojame okup. Lie- 
[tuvoj 

Lietuvi! ar tau negaila 
lietuvišką dainų (2 kart). 
Kur bėga Šešupė, kur Neinu- 

' . [nas teka, 
Ten mūsų tėvynė, graži Lie- 

[tuva (2 kar.)

Bucįcinshamo fontanas Chicagoje

LAIDOTUVIŲ DCRKKTORIU8

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Haląted Street, Chicago
- “i - • - i 4 =

Celį 226-1344

.. r. ■_ . -

EUDEIKI' tapo slapukų ir B- B. suėmusio 
1 gestapininko šveicoriaus- Ir vėl 
j Felicija Bortkevičienė buvo klau 
siama, ar nevertėtų mėginti B. : 
E- gelbėti pašto ženklais. Bort
kevičienė nebuvo tikra: dr. Ka
zys Grinius dar tebesąs ištrem
tas; dėmesį naujam asmeniui pa
rodžius, dr. Fuksas galįs taip pat

I savo išvadas padaryti, tad aiš- 
įkaus atsakymo ir nuomonės ji 

nebeturėjo; galėjo tfk 'patarti 
būki nepaprastai atsargiems. 
Sprendimą padarė motina. Ji ne 
sigailėjo nei juodoje rinkoje pa
rūpintos kavos, nei prancūziško 
konjako, nei pagaliau ilgai ieš
kotų pašto ženklų. Tačiau jos 
pastangos buvo bevaisės, ir Fuk
sas palankumo šiuo atveju nero
dė, pažymėdamas, kad B- B. vai-

I dmuo kovoje prieš Reichą esą

GAIDAS - DAIMID
vKNIaUSJA ir DIDMAUSU LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SO. HERMITAGE AVENUE 
" TeL 927-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

FELICIJA BORTOKIENE
ge ir LLKS kuopelių organizato
riai gimnazistų tarpe. Be savo 
iejdiąukp, dar reguliariai plati- 
npnie “Neprikiauscmą Lietuvą" 

?ip “Laisvėj Kovotoją”. Tiražas: 
100-200; egzemliorių, o kartais ir 
daugiau. Suėmimams prasidėjus, 
Felicijos ' Bortkeyičienės vaid
muo kilo. Joks, tolimesnis žings
nis nebuvo daromas pirma ne
atsiklausius jos nuomonės, ne
pasitarus arba galimybių su ja 

. neapsvarsčius.
Tėvą vokiečiams suėmus, Fe

licija Bortkevičienė buvo pirmo
ji. kuriai ši žįnią buvo pranešta. 
Ne be jos ryšių sužinota, kad 

. Geštapo viršininkas Fuksas (che

• (Tęsinys)

į Vokiečių okupacijos metais Fe 
. lięiją Bortkevičienė vėl gyveno

■ namelyje už Varpo spaustuvės.

Lietuvi! ar tau negaila
lietuviu prispaustų (2 kar).
Ten broliai artojai lietuviškai

i sn fik.a ** * - - • * .

... _. Tekdavo jai kokį nors popieriųir skamlpa po kaimus Birutes urj • /«i pluęstą ar rašteli nunešti arba[dama (2 kart.) L! is jos ką parnešti. Ką nešdavau;
nekląu^iavau, nes su konspira
cija buvau supažindintas iš tėvo 
pasakojimo, o nuo 1938 metų ir 
iš tiesioginės pątirties. Ii. tėvas, 

» prieš jį vokiečiams ištremiant, 
dirbęs arti tos pačioj Mickevi
čiaus gątvės, būdavo dažnas 
Bortkevičienės svečias.

. ■ 1943 m. savo kambaryje na-
seka visus (2r ‘ , x’x . ,.

[kar ) 1 rotatorium spausain:
Ten daugel enkaved1Stu Zu- ^pogrindži<.“Jaunime,bu-

[vilkai š„ekaidek! trec-ąn numeri, buvau mo- 
, tinas užkluptas ir motiniškai • ■r šaudo po kaunu^aunus beo.

i dėtas- darbas nesustojo. Motinai ■ 
tarpininkaujant, per Feliciją

• Apelsino medis Egipte su-; Bortlęvečjenę atsirado ryšys su x ..... .
teikia 60-§yarų vaisių per metus,’ stipresniais globėju. Netgi ga?* ^ey P^an .• ivax”a’f ; u’
tuo tarpu kai Fldridoj toks me--nacirinV+i mena ;5 d-viein i . .» pa ne e e .ęijos 
dis duoda 550 svarų vaisių.

Lietuvi! ar tau negaila 
lietuvių išvestų (2' kar.)
Ten bočiai už laisvę per am-

[žius kariavo,
Ten mūsų tėvynė ir buvo ir

[bus (2 kart.)

Lietuvi! laikyk liežuvį, 
enkavedistai :

KNOW YOUR HEART

HELP «OUR HEAR! FUND

HELP YOUR HEART

t

mįjos daktaras, bolševiku 1945 ’ dau§ didesnis’ ne§u Pažinoję
■ _ . T. . f. ■ . *" . - mane. 'm. pagautas Latvija'e ir pakar

otas) buvo aistringas filatelistas, 
! Pusantrų metų įvairiomis progo

mis. jam buvo parduodami, dova
nojami ir keičiami pašto ženklai, ' Čiurlionio 'f.r ' lt

-! vau pasirinkti viena iš dviejų i - .
į asmenų: G. arba B. B. Pasisa. pQn^vlc*nes Pagalbos, atsiras 

7 ' J rinrrn nnm Ir o I rri rtnlic
} krau už B .B., nes jis atrodė ne Į 
i ‘ck- rūstus. Ketvirtas-.“Jaunime, j
i budėk!” numeris jau buvo spaus Į 
j dinamas naujitelaičiu fabriko 
j gamybos rotatorium, o pora šim- 
j +ų ią?kraštė!io kopijų būdavo iš-

• j keičiama j tolygų “Nepriklauso-
I r.'os Lietuvos” kieki- Nūsų.“Jau- 
j nine, budėk!” trijulė (V. A.,
LG ir G. Ž.) su savo talka, platin
davo gimnazistų ir studentų tar
pę. Felię’jos Bortkevičienės įta
ka bei ryšiai, o taip pat ir pagar
ba jai mano akyse ryškėjo ir ta
po labiau sup antama.

■ Leidinys. “Jaunime, budėk!”
Į neilgai tegyvavo — keturiolikai į 
į numeriu pasirodžius,- Lietuvos Į

Leįsvės Kovotc'ų Sąjungos, kiek 
■ė’iau ir Vyriausiojo Lietuvos 
Išla-svinimo Komiteto narių su
ėmimai Įklampino ir vieną iš 
musu “Jaunime, budėk!” triju
lės. Buvome mat visi trys drau-

j dąvo šiam reikalūi ir dalis lėšų 
į ženklams įgyti- Ir štai 1944 me
tų pradžioje, rytų frontui braš
kant, Felicijos Bortkeviįčienės 
nuomone, Fuksas buvo pakanka
mai paruoštas klausimui, ar ne
būtų laikas dr. Kazį Grinių — 
vyrą ir tėvą — grąžinti namo. 
Prašymo tekstą Lietuvos gene
raliniam gubernatoriui von Ren- 
ftelnui padiktavo pats Geštapo 
viršininkas ir netrukus tėvui bu 
vo leista grįžti iš ištrėmimo.

Suimtų VLIKo narių tarpe bu
vo it B. B., kurio suėmimo me
tu aš su krūva tik atspausto try
likto “Jaunime, budėk!” nume
rio^ stebulingai išvengiau Geš-

Tuo laiku vienas mano trijulės 
narys atsidūrė kalėjime. Jis įk- 

, liuvo bene šeštadienį, seseriai su 
ansambliu iš Vil

niaus - atvažiavus koncertuoti į 
Kauną. Iki to laiko pusiau slaps
tėsi, nes pora kartų namuose jo 
ieškojo nepažįstami vyrai. G. Ž. 
grįžus koncerto proga į Kauną, 
jis panaudojo savo.-namų grei
čiausiai sekamą telefoną su ma
ni^ -"'q->’ek4’i ir už pusvalan
džio buvo namuose suimtas. Te
ko ir man keliems mėnesiams iš 
namų dingti. Dingau pagal mūsų 
susitarimą, kad, vienam įkliu- 
yus, kiti tęs darbą, bet pasišalins 
iš aplinkos. Mano dingimas ne
praėjo Fuksp nepastebėtas — 
jis nebematąs manęs dirbančio 
■kieme. Jo pastabą supratome tik 
1&44 m. liepos mėnesį, kai ge
rokai įtūžęs gestapininkas Frey 
liejo savo pasipiktinimą, kad, 

(Nukelta į šešta puslapi.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 Wi 71st Street 
j’ h j 1410 So. 50th Ave, Cicero 

■ Telet. 478-2345

I ? TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
■ 4< AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Didžiai visuomenės veikėjai
Amžinos Atminties

SOFIJAI LUKĄUSĘĄJTEI, 
JASAITIENEI

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškia dukrai Elena į Valįūnienei, 
sūnui dr. Stasiui Jasaičiui, jų šeimoms, seseriai Sibiro 
kankinei ir Helsinkio grupės narei Onai Lųfcauskaitei 
Poškienei Lietuvoj ir artimiesiems

L ETUVIŲ SOGIALl>tM<)KBATŲ PARTIJOS 
Dt^EGATCRA UŽSIENY.JĘ ir^

AMERIKOS LĮĘTL'VIŲ SOČIAU)^

SĄJUNGA

Fresh Cherries Nest 
In Summer Dessert

Northwest fresh sweet cherries are popular for fresh eating 
Tight off the stem, but they are also great for creating luscious 
treats like these Cherry Dessert Nests. Sponge cake cups frosted 
with cream cheese and coconut are the nests for a spirited 
Cherry sauce.

This same cherry sauce can be used another time to spoon 
>ver delicate crepes, or layer with ice cream in parfait glasses.

Northwest sweet cherries are on the market from mid-June 
to early August. To make the most of this short season, use 
fresh sweet cherries whenever the menu calls for fruit. And 
freeze a Supply while they're at their peak for use throughout 
the year. J

Cherry Dessert Nests 
£. eupF Northwest fresh 1 

sweet cherries ; \
«/4 . cup water z I 2 
1/2 cup sugar 

^ikJocrwv 

2 
2 tabiespootu brandy, on 1

^1/2

package (3 oz.) cream 
cheese, softened 

tablespoons sugar 
teaspoons lemon juice 
teaspoon grated lemon 

peel
package sponge cake 

dessert cups (6 cups) 
cup flaked coconut.

toasted
^sKi cherriea. Conbine cherriesr 3/4 cup water and 1/2 cup 
. Cook '5'nwtiutes. Blend cornstarch and 2 tabhfcpoons

\ Water. Add to cherries. Cook, stirring constantly, until thick* 
ened and smooth. Add brandy. Cook Combine cream cheese, 
t tablespoons sugar, lemon juice and peel. Mix until smooth. 
Frost outside of dessert cups with cream cheese mixture. Roll 1 
In toasted cocoouL Spoon cherxy-sauce into centers. Makes

! 2 
tablespoons cornstarch 1/2
tablespoons water

1(2 teaspoon brandy 
flavoring

CUcafM

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

ARxuacijos

AMtiULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

STEPONAS U. LACK IR SCMŪS
<LaCKAW1C2*2

2424 XvtKs’l bain Kr.yui»Uc 7-1211
11U2S PUUTU VVEbl tilteli WAX, Falo* Mill*, 11L »7 4*4414

M54 So. HAJUSTED STREET TeL XAr<l> 7-1311

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. SOth Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1001

iTeL: LAfayette 3-3572

z 3319 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArd* 7-1138 -1131

PETRAS BIELIŪNAS 
<348 So. CALIFORNIA AVE.

5 — Naujienos, Chicago, III. — Sat.-Monday, 1 Oct. 24-26, 1981
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DETROITO NAUJIENOS
RELIGINIS SUS1EAI RIMAS JAU PRAEITYJE

Religlnis susikaupimas dėl ken
čiančios ir kovojančios Lietuvos 
praėjo’ nepaprastai gražiai. Su
sikaupimas ir minėjimas spalio 
mėn. 18 d. prasidėjo pamaldo
mis Šv. Antano parapijos baž
nyčioj? 16:30 vai. Į bažnyčią 
buvo įneštos šešios organizacijų 
vėliavos. Mišias ir tai dienai .pri
taikintą pamokslą pasakė vys
kupas Vincentas Brizgys iš Či
kagos. Jam asistavo Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alton-i 
sas Babona^ ir kun. Kazimieras 
Šimaitis

Per mišias gražiai giedojo šį- ; 
met suorganizuotas ir muziko į
Stasio Sližio vadovaujamas miš- i mtn. 22 dieną. Prasidės radijo 
rus bažnytinis choras. Bažnyčia bangomis ir šv. M’šiomis visose 
prisirinko pilna maldininku. : 
Maldas skaitė J. Mikulionis. Po 
pamaldų, -svečias vysk. V. Briz- J 
gys choristų buvo pavaišintas. Į

. Ta proga parapijos salėje buvo ma 

. įstatyta Genocido parodėlė, ku- t mis,

Lietuvos gyvenimą. Dau 
Los Ahg les ir Čikagos lieti 
matę šį filmą, liejo ašaras iš su* 
sijaudinimo ir ilgesio. Verta pa
matyti; kurie atsilankysite, ne- i 
5-gailėsite. Filmo rodymas pra- j 
sides 12:30 vai. Įėjimas — tik , 
2 dol. auka; vaikams iki 10 me- ! 
tų veltui. I

Detroito Lietuvių Organizacijų ‘ 
Centro valdyba kviečia Detroitu ■ 
'r apylinkių bei Windsoro listu- j 
vius ir amerikiečius atsilankyti. 

* ★ *

KARIUOMENĖS ŠVEN
TĖS MINĖJIMAS

Minėjimas lapki’ičic

n
• ’■ '* 4-■ ‘“ J ..t.,, r.-i

trijose lietuvių parapijose, o po 
‘^p — trumpa akademija para
pijos salėje.

Organizacijos kviečiamas pa- j 
Idose dalyvauti su vėliavo- ;

pasirenkant bažnyčią. Ma- i
rią išdėstyti pasirūpino Algirdas - Joniai kviečiami visi Detroito ir Abraičiu, iš Brighton Parko, 
Vaitekaitis. Parodėlę surinko Į apylinkių lietuviai prisiminti tą lankėsi Naujienose. Ponai Kali
kam Pugevičius; ją sudarė 16 j; di na ir gausiai atsilankyti baž-, nauskai užsisakė Naujienas vie- 
knygų LKB Kronikų ir neseniai : 
kun. dr. J. Prunskio išleista 1 
knyga — albumas. Gaila, kad į 
viskas po peršviečiama plastika, 
negalima buvo pažiūrėti kas jos 
viduje, susipažinti su turiniu. 
Ant sienos iškabinta apie pora 
dešimkių kankinių nuotraukų 
ir Vilniaus Aušros Vartų Mari
jos paveikslas. Parodėlė skonin
gai išdėstyta. j

Religinis susikaupimas už ka- j 
vejančią Lietuvą praėjo labai į 
gražiai. Rengėjai — šv. Antano j 
parapijos komitetas ir Kultūrų: 
klubas. 

❖ *
A. SMETONOS FILMAS 

DETROITE

ją sudarė 16 į di na ir 
; į nycioje ir salėje.

Ant. Sukauskas

Žagarės klubas
Lietuvių Žagarės klubo 

atostoginis 
rugsėjo

neriems metams ir pridėjo $5 
auką. Nuoširdi padėka.

— Per Vladą Bakūną, iš Los 
Angeles, Calif., gavome ponų 
Galdikų 30 dol. auką, širdingai 
ačiū Galdikams už jų paramą 
ir Bakūnui už paslaugą.

— Gavome žinią iš 
Ont., Canada, kad ten

apie buvusi 
prezidentą 

bus rodomas

Lietuvos i
Antaną , 

lapkričio j

Filmas 
valstybės 
Smetoną 
mėn. 8 ir 15 dienomis šv. Anta
nų parapijos salėje. Kaip spau
doje buvo rašyta, filmas buvo 
rodomas Los Angeles ir Chica- 
gos lietuviams.

Filmas labai įdomus, daug 
gražių tėvynės vaizdų, prime
nančių mums Nepriklausomos

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lako)

Skambinti YA 7-9107

po- j 
susirinkimas įvyko j 

rugsėjo 27 dieną. Buvo neper- : 
gausus, nes tuo pačiu metu buvo 
daug parengimų. Reivvtis. Jis anksčiau

Pirm.
ręs
mirė klubo narė Mary Šimkus.
Ji buvo pagerbta vienos minu
tės 1 

■’ užuojauta, šermeninėn, mirų-j
šiai pagerbti, klubas pasiuntė Į už Įdomius pokalbius, pratesi- 
gėlių. i nią Naujienų prenumeratos ir

Nutarimų raštininkės prc’to- j dol. auką bei nuolatinę pa
kalas ir valdybų raportai buvo j ram&-
priimti be pataisų. Klubas, at- Į —K. Vaitys, iš St. Petersburg 
sakydamas i BALbo vajaus. Fla., pratęsė prenume-
laišką, nutarė jį paremti $10 j ra^ vieneriems mtams ir pri- 
aulxa- Į dėjo 15 dol. auką. Dėkui.
. Buvo pranešta, kad Šimkaus J
šeima padėkojo už velionei pa- / —Nuoširdi padėka A. Šimkui
siustas <?ėles. ! Los Angeles, Calif., už pratę-

Po susirinkimo buvo kavutė 
ir draugiški pasikalbėjimai.

Sekantis susirinkimas įvyks- 
lapkričio 22 dieną Anelės salėje, J 
4500 S. Talman Avė. Tai bus • 
paskutinis šių metų susirinki-j 
m as.

Paul Masilionis, atidą- Riverside, III., bei Hot 
susirinkimą, pranešė, kad ! Ąrkansas

— Jonas Lengvinas,

Stayner, 
mirė .1. 
gyveno

Springs,

savinin-
tyla, o šeimai išreikšta gili Į kas gražios Lnic’n Pier vasarvie-

tės, lankėsi Naujienose. Dėkui

simą Naujienų prenumeratos 
vieneriems mtams ir už pridė
tą 10 dol. auką.

— Prof. dr. K. Eringio paskai
ta apie okup. Lietuvą bus š. m. 
spalio mėn. 30 d., penktadienį,

1 7 vai. vak. Marquette Parko pa- 
Rože Didžgalvis, koresp. rapjjos salėj?, 6818 S. Washte-rapijos salėj?, 6818 S. Washte

naw Ave. Vėliau atsakinės j 
klausimus. Kviečiame visus da- 

’i lyvauti. Įėjimas laisvas.
J R.L.B. Marquette Parko

apylinkės valdyba

— Juozas ir Sofija Kalinaus
kai, iš Philadelphia, Pa., su A.

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

American Travel Service Bureau
2727 S. Western Ave^ Chicago, DI- 60643

Telef. 312 238-9787
• NemokiUBM patarnavimas uteakent lėktuvų, trauklu t n. lalrq kebo- 

£dq (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciiaa; Parduoda* 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus ki'aMui; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infor- 
macijes visai* Kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik Lelxia rezervuoti vietai 
8 anksto — prieš 45-60 dienų.

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 paAtu, atsiuntus čekį arba 

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

$8.00

$4.00

$2.00

17St So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

— šį sekmadienį, spalio 25 d., 
2 vai. pepist Čiurlionio Galeri
joj 3, Ine., 4038 Archer Avenue, 
uždarant dail. A. Cooper-Skupo 
ir Jack Antman parodą, bus ro
domos esamos parodos ir buvu
sių dailės parodų dail. Jono Tri- j 
čio paruoštos skaidrės. Publika 
kviečiama atsilankyti, tuo pačiu' 
pamatyti ir gerą parodą.

Rengėjai

— Prezidentas Smetona fil
mas bus rodomas Chicagoje, 
Lietuviu Tautinių Namų salėje, 
6422 S. Kedzie Avė., sekmadienį 
(X.25) 4:30.vai. popiet ir penk-

ATSIMINIMŲ FRAGMENTAI 
r APIE F. BORTKEVIČIENĘ

(Atkelta iš 5-to puslapio}

girdi, Fuksas niekad neleidęs 
manęs suimti... Turbūt ir čia tu
riu, kaip daugelis gitų, bū- Į 
ti dėkingas Felicijos Bortkevi- , 
čienės nuojautai bei patirčiai,1 
nes je^gu ne ji, ar ne pašto ženk
lų “dovanos”, tai mano paties 
likimas galėjo būti kitoks. Kaip 
vėliau paaiškėjo, Gestapas jau * 
kitą dieną po mūsų bendrininko į 
suėmimo visą kaltę suvertė ant 
manęs, net už darbus, apie ku
riuos nė sapnuote nesapnavau. 
Tardymo užrašų, deja, nemačiau, 
bet kartoju mūsų bendrininko 
pasakojimą 1945 metais Bam
berge.

• Trumpi atsiminimų fragmen
tai niekad nenusvies dideliųnuo 
pelnų žmogaus gyvenimo. Fra
gmentai neatkurs šios paprastos, 
pilkas, nespalvingas sukneles 
dėvėjusios moteriškės, kurios 
dvasiniai sugebėjimai šimterio
pai prašoko jos kuklią ir išorėje 
nepretenzingą išvaizdą. Džiau-

i
*

Nimal. Ž.m4 — P.rd.vimiH . Iwn4
RHAL SSTATI FOR SAL* | RAAL 1STAT1 FOR. lALf.4

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ( 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS \
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas f j

2212 W. Cermak Road Chicago, UL Tel. 847-774T

4 ;
4 <i

BUTŲ NUOMAVIMAS ig 

NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 
• NOTARIATA5 • VERTIMAI.

TISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA .

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY > 
INCOME TAX SERVICE V - J 

5529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi-IT O v j m ii l«J eiuo 11 vumpuvii, ūmu

giuos, kad. man teko Feliciją nis, didelis kiemas. Tik $38,500. 
Bortkevičienę bent iš tolo pa- į Marquette Parko apylinkėje .liuksusi- 
žinti. Tegul ji ramiai ilsisi tau- ‘ nis 12 butų. Parduotas.
toje, kurią mylėjo ir kuriai ji vi- Arti 69_tos ^^wen mūrinis, 2
są gyvenimą paskyrė!

(Iš Aidų)
butų. Parduotas.

i Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Cfiicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sązinin^aL f 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė, 
Tel. 927-3559

i Kad aiškiai žinotum mūsų tau- 
■ tos tikrąją praeitį, jos kilnumą, 
Įjos viršžmefnišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik
rą visatos pastovumo nustaty
ta amžinumą, remdamasis mū-1 
sų tautos padavimais,, tikra tau- 

tadienį (X.30) 7:30šal. vakaro.' tin« valia ir sveiku, tarptautinių 
Kviečiami visi. Įėjimas $3 asine- šmėkhj neužburtu protu, aš pa
nini. Kviečia ALTS Ghicagos ' rašiau šias knygas: 
skyriaus valdyba. (Pr.) i 1) Karalienė Birutė, čia apra-1 

; šomas jos kilnus gyvenimas, 
. ~ Antano Tvero parduotuvė- ^ai mus puolė žiaurūs kryžiuo- I 
je, 2646 Lithuanian Plaza Ct., naikindami viską, ką mūsų! h «... mūrinis nairias. nauias 
laikrodžiai parduodami su 25% kil’. tauta rterbė ir mvlėio S ^ut1? munms i^mas, naujas

nuolaida. Parduotuvė atidarai 2) pa Galindu Skvdu Galin- S'°8aS 'r Modemus ra-
ketvirt nenkt ir šešt nim 10 , F Galindų bkjdu. Gann jiatoriai gazo sūdymas. Mar- Ketviri., penKt. ir sėst, nuo 10 kovos gyvenimas, išlai- 
iki 3 \al. Tel. /.37-1941. (Pr.) mūsų tautą kilnią ir savi-

~ stovią.
3) Kalnų Dievaitė Ledyną. 

Ledynos kilni pagalba apsaugo-

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

' -Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai

iki 3 vai. Tel. 737-1941. (Pr.) ąuette Parke. Sena kaina $52,000

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

Liability apdraudimas pensinio-
. ,kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan. 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brangenyltte

- —- - - ‘ '

■ -I
I- - ■

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

^Liucija'’ jau atspausdinta.
^Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni- apsa

kymai, 181 psl. Kaina $5.
Gaunama ‘"Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

• 4 butų mūrinis?,” apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.

, , 12 sklvpai. 2 garažai.
ti mūsų tautą, pradedant nuo 
ledų slinkimo.

4) Lietuvių Sostinė Vilnius. s ,M -,JS skI 
k,lni kova karaliaus Kestuc.o, Ma ,te Parke, ’ 
pradėjus statyti Vilniaus mies-

?.ą-
Į 5) Lietuvos Senovė. Kilnus ir
•jautrus lietuvių tauto's gyveni-
' nio ir jos kovų aprašymas.

6) Karaliaus Vytauto Vaini- 
į kas. Kruopą tus vainiko aprašy- 
’ mas, kaip lenkai jį pagrobė ir

Brighton Parke. $57,700.

/

Pardavimas ir Taisymas
2646 W«rt rHh StrM! \ 
T»l. REpubllc 7-1941 ’’

e Smulkiau malsi pašto- kfaip lietuvių jaunimas vaini- 
vėsi, plonai verpsi — pasėdėsi. ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 

: ———————- * surado.

Mieli Lietuviai, padėkit man

Kool-AidL.On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

* FrozenSuckers
1 envelope KOOL-AID® 

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Dissolve soft drink mix and 
........... ....... j 

plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrs seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuvio traternalinė ar- 

gjnhjcija, lietuviams ištikLud tarnaujanti jau per 92 metu*.

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. . _

i .. S i* > * 4 < / 1.1 k / l ) l

8LA —ftmokėlo daugiau kaip AŠTUONIS MHUONŪS dolerio 
•pdraudu sava nariam*- ' ‘

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomlii S? A neielko pelno, m- 
rlairur patemauja tik savišalpos pagrindu.

kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugu fall 
Susivienijime apsidrausti ikj $10,000.

ELA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai* 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdnuda: už 
$1,000 apdraudoe sumą temoka tik $3.00 metams.

81 A—kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
i fxavo apylinkės SLA kuopu reikėjus Jie Jum*

v mielai pagelbės 1 SLA JsjraAytL

GtKtc kreiptu Ir tiecUl 1 SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCt OF AMERICA

T*I. tri) 54J-KO*

—

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai, 
švariai užlaikytą mūrinį narną, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

I VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

• š as knygas išleisti.. Tcs knygi s prašom palikti savo telefono nu
tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
užaugti tikrais lietuviais.

Su aukšta pagarba,

Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue 
Springdale, Conn. 06907

I KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj-v

1 - ? - ' " '
.A. ‘ w “

Siuntiniai į Lietuvą11 
ir kitus kraštui s ■

F. NEDAS, 4059 Archer Avtnu*, 
Chicago,-iii. 60632. T«l. YA 7-59M

merį automatiniame aparate.

We’ll help you make the right move.

HOMEOWNERS POLICY

NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP

SŽOlft W. Hth St 
t*«r^. Ptrk. III. 
40642. - 424-1454

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MI^S 
ir turime kompiuterį. y 

Virš 500-tai namų pasirinkim'Ji

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

M.
Matary PvNte

INCOM! TAX SERVICI : / 
4259 S. Mif>l«W0Od. T»L 254-74* 
Taip pat daromi vertimai, glmlniv 
l&kriatifTiai, pUdomi pilietybės ttra« 

tymai Ir kitokį blėnkal.

A- a

lU Fare; f jr ari CaM a’N Contp.-

Advokatas -?

GINTARAS P. CEPRNAS
Darbo valandos: nuo 0 vaJL ryti 

iki 6 raL vak. Sežtadlenl nuo
B vai- ryto iki 12 vai d.

Ir pasai auaitarima.
TU 776-5162 arba 776-511>

2649 West 63rd Street ■
Chicago, ID- 60629 4

MEET THE CHALLENGE!

o

1 SERVE WITH PRIDE IN 
į THE NATIONAL GUARD'

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700 ’

Rest Easy
• With Sleep-Ezet)

1 The gentle ingredient in 1 
Sleep Eze helps you get 
a good night s sleep, and 
wake up refreshed Use 
only as directed.




