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BARŠKETYTĖ dirba jungtiniame 
PABALTIEČIŲ KOMITETE

’ ■ WASHINGTON, D.C.— Jung
tinis? P a b a 1 liečiu komitetas 
(Joint Baltic American National ; 
Cęmmittes). vėl šią vasarą su- j 
teikė progą estų,, latvių ir 1----
ylų tautybės studentui atvykti 
j. Washingtona aštuonioms sa
vaitėms įsijungti į pabaltiecių 
reikalų politinę veiklą, ir papil
dyti komiteto' vykdomus darbus, i 
Jungtinį Pabaltiečių Komitetą, Į 
sutrumpintai JBANC, sudaro 
visu trijų tautų atstovai — Mai- 
do Kari (estas), Gųnars Meie- 
rovičs (latvis) ir dr. Genys. Ati
dirbę'JBĄNC būstinėje, stipen-! 
dininkai studentai praleis dvi 
savaites .dirbdami su savo ati
tinkamomis tarybomis.
;; ' . ' .1 ‘ ž .

Šių metų , išrinktos stipendi- tykius su britais, 
nirikes: Anita Kalnius (latvė, iš 
Wisronsin), Karin Raus (estė, 
iš. Virginia) ir Daiva Ęarškėty- 
tė, iš Čikagos. Tuojau prie dar
bo pristatė- Jaan Elias, komite
to visuomenės reikalų, vedėjas.

VADOVYBĖM TURĖTŲ 
STOTI PĖSTININKAS

Z’ j BUENOS AIRES. — Argenti- ‘ 
lietu-' . .. j ......nos aviacijos vadovybe pasiūlė 

prezidentui Galtieri, kad kraŠ- J 
to vadovybė būtų perduota ge- 

. nerolui Lami Dožo-, dabartiniam 
1 Argentinos aviacijos vadui, 
j " Argentinos laivyno vadovybė 
t norėtų krašto vyriausybę per
duoti admirolui Isaac Anayai,' 
bei Argentinos generolai putą- ( 
rė, kad prez. Galtieri vietą tu- 

I retų užimti pėstininkų dalinio 
Įkaro vadas. Pasakdjama, kad 
i.šios savaitės pabaigoje ąrgenti-
mečiai turės išspręsti pagrindį-' 
rų klausimą — tolimesnius san- J

Varoma atkakli agitacija už 
piįezidento Galtieri pašalinimą, 
bet pats Galtieri nenori paši

Antanas Marma ir P. Andrašiūnas neša plakatą. Pavergtų Tautų dieną.

BEGINO TANKAI KONTROLIUOJA 
VISUS BEIRUTO PRIEMIESČIUS

"" žin tiku Baltų Komrtęto reikąlafs 
ir suprasti kaip komitetas veikia 
savo tikslui pasiekti būtent — 
i š k ei t i / Baltijos išlaisvinimo 
svarbumą Amerikos valdžiai ir 
visuomenei. Komitetas palaiko 
ryšius su senatoriais, kongr os
manais, ir kitais valdžios parei- 
gūnaiš, su kuriais mė turėsime 
progos susitikti. Pavyzdžiui, šią 
savaitę apian^ysįme kelis Vals- 
tybesdepąrtaihėnųyskyrius — 
Hum;an Rights and Humanita
rian -^Affairs, Commission on 
Security and Cooperation in Eu
rope, savo "valstijos kongresma- 
nus ir senatorius, Amerikos 
Balsa* ’ir 'Radio* Free Europe/ 
Radio Liberty.

Prieš mums atvykstant, buvo’ 
dedamos pastangos pravesti re
zoliuciją paskelbti birželio 14-ją 
“Pabaltiečių Diena”. Kiek rei
kės, prisidėsime prie, šio tikslo.

Taip pat visoms stipendinin
kėms bus gera proga susipažin
ti su kitų tautybių jaunimu, jų 
veikla ir organizacijomis, ku
rie dirba darniai ir jungtinai 
pasiekti vieną tikslą.

Daivos Barškėlytės algą ir 
išlaidas apmoka Amerikos Lie
tuvių Taryba. D. B.

taute Jis norėt, kraite p,a- ARGENTINOS KARIUOMENĖS VADAI 
vesti demokratinius rinkimus. v-rT^-ri-m , t>t , » t ttt a irrs <-< a t tt
jfc nenori ilgai užvilkti rinki-) NESUTARIA DJjL FALKLAND S ALŲ

ne//siem/z,nnma- kad PERONISTAI NORI IMTI PAGALBĄ IS^LMITNISTIJ^4 
Kybą gabena ginklus ir atiduo- TESTI KOVĄ PRIEŠ BRITŲ KARO JĖGAS
da juos komunistams, kanud- - č v
menės .vadovybė nenori leisti LONDONAS, Anglija.—Prem- 
apginkluoti komunistų.

da juos komunistams. KariuO-

jerė M. Thatcher pareikalavo, 
kad Stanley mieste abiejų karo 
vadų pasirašytas susitarimas 
galiotų visiems britų ir argenti
niečių nesusipratimams baigti, 

j. j Gen. Galtieri, Argentinos pre
zidentas, aiškina, kad pasirašy
tas susitarimas baigti karo veiks
mus liečia tik Falkland salose 
buvusias ginkluotas pajėgas, 

r bet Argentinos pretenzijos į
Falkland, Pietų Georgia ir 
Sanndwich salas toliau tęsia
mos.

Argentinos užsienio reikalų 
ministeris Nicanor Crista Men
dez ir keli generolai nori, kad

j MAURITIUS SALA TAPO
J&JteĮKLAUSOMJZ _

IjQUIS, Mauritius, -r- 
vandenyne esanti.' nedi- 

dfejčį’Mauritius .šatlą praeitą, sa- 
vajfę. rišširinko. savo Vyriausybė, 
o^tr^^dieriį;'-silos gy^-ejitojai 
paskelbė^" šals nefirildausoma 
riup jokios, valstybės. ; .
7 Saloje daugiausia balsų, gavo 
jĮoVOjančių soęiąlistų partija. 
ŠĮoš-partijos nariai yra jaūiii 
žmonės. Vidurkis naujai. suda-j 
ryto" kabineto narių amžiaus 
-U 39 metai. ,— -- ----  o--------- ---- ,----
{Salos premjeru išrinktas ad- argentiniečiai ir toliau vestų ko- 
yokatas.Anyrud Jangmauth. jv? Pr’eš britus ne tiktai šiose 
t Opozicinei partijai vadovavo salose, bet tarptautinėje organi- 

81 metų amžiaus Tautinės vie- 1 
nybės partijos atstovas, bet jis k°ci- 
nepajggė pravesti nė vieno at- Galtieri dar negalėjo atsakyti 
slovo į parlamentą.
; Parlamentas praeitą penkta

dienį patvirtino naują vyriau
sybę ir paskelbė Mauritius salos 
nepriklausomybę.

zacijoje, jūroje ir Pietų Ameri-
Ketvirtadienį generolas

į premjerės Thatcher klausimą.

Gali nukentėti palikti 
belaisviai

— Beginąs pareiškė viltį, kad 
iki trečiadenio prez. Reaganas 
pakeis savo nuomdnę ir sutiks 
su juo tartis, kaip jis atvyks pa
sakyti kalbą Jungi. Tautose.

— Sirijos karo jėgos saugo 
šiaurinę Beiruto-Damasko vieš
kelio pusę, kad niekas vieškeliu 
negalėtų pravažiuoti.

KALENDORKLIS

Birželio 18: Morkus, žaidrė, 
Tulnė, Gimbutą, Suvaida, Bun
g’s. ?

Saulė teka 8:15, leidžiasi 8:28.
Oras vėsus, vėjuotis.

♦ ’ *• • !

Buvęs prez. R. Niksonas, 
leidęs policijai krėsti demo
kratų centro komitetą Wa
tergate viešbutyje, už poros 

metų neteko preziden
tūros.

IZRAEI.1S TURĖTŲ IŠGRIAUTI BEIRUTĄ, JEIGU
norėtų išgaudyti visus palestiniečius

j JERUZALĖ. — Izraelio karo 
jėgos apsupo Beirutą, bet į pa- 

. tį miesto centrą nesirengia 
| įžengti, — oficialiai pranešė Ra-1 
I fal Eytan, Izraelio karo jėgų vir- 
1 šininkas Libane.

Izraelio kariai užėmė tarptau
tinį Beiruto aerodromą, kontro
liuoja jame stovinčius lėktuvus, 
bet nesiveržia j pietinę minėto 

Į aero’dromo dalį, kurioje yra Si- 
] rijos karių batalionas. Izraelio 
Į kariai buvo užėmę palestiniečių 
centrą Parlamento gatvėje, ič 
griovė visą pirmąjį ir antrąjį pa- ’ 

! lestinieėių centro aukštus ir iš- 
Į vedė visus ten rastus palestinie
čius. Jie patikrino kaimynystėj 
esančius namus ir pradėjo tar
dyti rastus ir suimtus palesti
niečius.

Pats Izraelio gynybos minis- 
teris Ariel šaronas buvo svar
besniuose Beiruto centruose ir 
kąlbėjoši su atsakingais /Jbano 
paraigfmžiis._ šianndien yisos.Jz- 

. raelio karo jėgos j’ra už miesto.

RUSŲ ATSTOVAI TARIASI 
SU PAKISTANU

ŽENEVA, Šveicarija.— Jung
tinių Tautų sekretoriaus pava
duotojas Diego Cordoves pradė
jo pasitarimus tarp Pakistano 

, dabartinės vyriausybės ir rusų 
primestos Afganistano vyriausy
bės. Rusai jau seniai norėjo, 
kad kaimyninės valstybės pripa
žintų primestą vyriausybę, bet 

, nieko iš to neišeidavo. Turėjo 
’ ' j atvykti ir Irano atstovas, bet jis 

į pasitarimą neatvyko. Jis pa- 
i reiškė, kad Iranas dar nepasi- 
Į ruošęs tartis su tokia Afganis- 
i tano valdžia.

Kai paaiškėjo, kad iranietis 
neateis, tai tada Pakistano at
stovas padėjo dvi sąlygas bet 
kokiems santykiams:

1) Sovietų karo jėgos, polici
ja ir slapti agentai privalo išsi- 

Į kraustyti iš Afganistano, ir ; 
’ 2) Jokia svetima valstybė ne
privalo kištis į Afganistano vi
daus reikalus.

SVARSTO POPIEŽIAUS ;
KELIONĘ LENKIJON

VARšUVArLenkija. — Arki- 
vy’sfctfpasr J4§^ G'ėftip ketviHa-

į dienį sukvietė visus Lenkijos
, , . . .. , , | vyskupus, kad galėtu aptarti, ką! Bet Izraelio karo jėgos užėmė
kad ju nebus tiek daug. Mano-i / , . t . v. i . t ,

V d i ? ” nnn ’f ar~’ 1 su nuniaty{a popiežiaus visas Beiruto apylinkes, kad ne
ina, a a an ej sn v >ra /, (Jono Pauliaus II kelione į Len-1 prasiveržtų palestiniečiai arba ^ol sies dvi sąlygos nebus pa-

1 j0S i arl^’ ° 3o i kija rugsėjo’ mėnesį. Arkivys-’ Sjrijos karo jėgos. Izraelio karo tenkintos, tai Pakistanas Afga- 
Falkland saloje vra apie 2,000.1, , , . v. . U. J .. . . .r . vabb/inc nonrino-yJmarv . i - j C r | kūpąs bno, kad popiežiaus at-^egos uzeiue suveifata, Babda, .nisIano valdžios nepnpaz,ns.Is viso, kaip dabar pranešama,! , .. T‘ '.. . Jį,-T .. . ‘ 17 1 i skridimo dieną Lenkijoj nepra-įBeit Merv Jamhurą ir kt. vietas.

sidėtų riaušės.

Manoma, kad vyskupai šiomis;

Prieš tris savaites rusai kul- 
Izraelitai užėmė šias vietoves kesvaidžiais žudė afganistania- 

iš šiaurinės pusės. Įsiveržę į Bei-1 ėius. Pakistane yra 2.000.Q00 
tremtinių,* jie nori grįžti, bet 

buvo palikę neliestas Beiruto bijo.
apylinkes, bet dabar Izraelio j __ __________

j kariai jas užima, patikrina ir Kas nori išvengti vėžio, tai 
Į išsiveda juose rastus palcstinie- gaus veltui knygutę, jeigu tokiu 
jčius. Jie žinojo, kad Jasir Arą- adresu parašys laiškutį: Dr, 
■ falas buvo Beirute, bet tuo’ tar-, Walter Mertz, Human Nutrition 
pu Arafatas mokėjo pasprukti. Research, Agriculture Research 
Gynybos ministeris šaronas bu- Service, Bcllesville, Md. 20705, 
vo pasiūlęs leisti Arafatui ir jo! _
artimiesiems bendradarbiams i.š- 

ra- 
tas visai neatsakė j jo kvieti
mus.

Dabar paaiškėjo, kad tas pats 
Arafatas, palestiniečių teroristų 

mm. Masčiu uduuuH i<ti- : - ’ i vadas, trečiadienį buvo Beirute
vus, bet kol Argentina negaran- vadinos' Pcnn-V Pr6ss‘ J;s buvo|ir tarėsi su 
tuos, kad nebus naujo užpuoli-! Pardavinėjamas už 1 centą ir al Wazzan 

išeidavo kiekvieną dieną. Kai Arafate’ 
cento laikraščiui neužteko, kai- alsiv^ 

al Hassan
Pastarasis yra Libano d mokra- j da,rb“i ir P^sė reikalingos pro
tų fronto pirmininkas.
inokratas Havatmė bendradar-

yra 9,000 Argentinos karių. 
Šiems nelaisvėn paimtiems ka
riams britai kelioms dienoms kkkA1 A.CK.I VV3K.U|JCll »IW111 25 i i • .♦ f. . . 1 . , l ,. . . irii.ą ir gretimus kaimus, j-.cparūpins maisto ir užuovėjos, | dienomis įsakys kunigams įti- 
bet didesnė bėda yra la, kadį kinti krašto gyventojus, ypač.
daugelis tų kareivių yra persą- maištaujantį jaunimą, kad ne- ■

_rj pradėtų jokių demonstracijų.
Arkivyskupas nenori, kad po- ‘

lę, viduriuoja/ neturi tinkamos 
medicinos pagalbos.

Jeigu Argentinos vj___ ___
tęs kovą prieš; britus, tai dau-

A-vrtancvUė piežiaus atvykio metu, gyvento-j vyt I d U o N i J C I i
jai būtų nusiteikę prieš Lenki-

guma šių jaunuolių išmirs Falk- j°s *<ar*us- 
land salose. Britai panoro pa
naudoti didžiulius JAV trans-j 
porto lėktuvus ir galimai t 
čiau perkelti sergančius karius, 
bet JAV atsisako padėti, nes ji 
nenorinti kištis j šį konfliktą be 
Argentinos vyriausybės sutiki-

CLEVELAND. Ohio. — Tre-
įčiadieni išėjo paskutinis Cleve- ....... i • . . ' e grei-j * ■' 1 . T ., . įvažiuoti i Damasko, bet Araflam! Press numeris. Laikraščio j 
savininkams nieko apie laikraš-- 
čio’ sustabdymą niekam iš snks- j 
to nepranešė. Laikraštis buvo

mu. Britai galėtų naudoti lai- isteĮfitas ^78 metais. Tada jis

mo\ britų karo vadai neleis savo 
laivams įplaukti į Stanley uostą.

Prezidentas Galtieri atmetė 
'užsienio ministerio Costa Men
dez atsistatydinimo pare:škimą 
ir įsakė jam ir toliau eiti parei
gas, bet trečiadienio vakare N. 
Costa Mendez ir vėl pareiškė 
savo norą pasitraukti iš val
džios. Jis kursto generolus tęsti 
kovą dėl salų suvereninių teisių. | riams būtų sunku pasiekti 
Jis pataria argentiniečiams imti*Carlos uostą. 
Kubos ir Sovietų Sąjungos pa
galbą, kad galėtų vesti kovą 
prieš britus Pietų Atlante.

Britų vyriausybė pranešė pre
zidentui 
smarkiai 
kareiviai.

kur priešai galėtu labai leng- na buvo pakelta ir laikraštis pa- 
vai tuos laivus sužaloti. (vadintas The Cleveland Press.

Todėl kilo mintis, kad Argen-! "
tiniečiai belaisviai turėtu persi-Į ~ Prez- Reafian>s nekreipia 
kelti į San Carles uostą,’iš kur Jokio ^mesio į Brežnevo pas.- 
kelionę į Argentiną būtų leng-j žadėj,mą nePaI<?5sli pirmos atd- 
viau atlikti. Tačiau šaltomis 
dienomis ir dar sergantiems ka-

San

minės raketos, nes Sovietų val
džia nesutinka mažinti raketų 
skaičių.

Libano premjeru š. 
Į premjero kabi ne
atėjo ne vienas. Jis 
patarėjus įlomi 
ir Najef Havatne.

— Pakistano atstovas rusų 
primestos valdžios atstovui ne
tarė nė vieno’ žodžio. Jungtinių 
Tautų atstovui Cordobes pasa
kė, kad pirmiausia iš Afganis
tano privalo išmaršuoti Sovietų 
kariuomenė ir policija.

biauja su Arafatu, ar jis tiktai 
norėjo’ premjerui parodyti, kad 
jis pritaria Arafato vedamam

Ar de- i tarpu dar neži
nia. Tek težinoma, kad Arafa- 

. tas Libane yra ne vienas. Vi
siems aišku, kad palestiniečiai 
Libane buvo’ sudarę “valstybę 
valstybėje”, turėjo ir tebeturi 
savo ginklų sandėlius ir kariš

kai organizuotus būrius. Jie tu- 
į rėjo daugiau ginklų, negu Liba
no kariuomenė ir policija.

Reik a manyti, kad premjeras 
Wazzan davė kelias instrukci
jas, liepiančias baigti visus sau- 

I vališkus veiksmus prieš Izraelį. 
Iš Nabatijos keli palestiniečių 
paleisti šūviai užtraukė visiems 

j palestini čiams idelę nelaimę, 
j Jų žuvo "keli šimtai, o dar di- 
į dėsnis skaičius pateko į Izrae
lio nelaisvę.

j Nutarimas atjhukli Izraelio 
karo jėgas iš paties Beiruto'da
romas ne Izraelio noru, J>et 
prez. Reagano reikalavimu. Da
bar ruošia 10 mylių pločio de
markacijos zoną. ''

Jasir Arafatas užvakar kal- 
bėjosi su Libano premjeru 
Wazzan apie galimybes ne
patekti į izraelitų kariuo

menės rankas.

— Vyriausias JAV gydytojas 
pataria gyventojams nerūkyti ir 
valgyti mažiau riebalų, kad iš
vengtume vėžio.

Turi padėti išgelbėti 
belaisvius

Britų valdžia reikalauja 
bartinę Argentinos vyriausybę • -...  ....
baigti visas iki šio metd vestas j suvereninių teisių į salas. Falk- 
koyas ir padėti išvežti iš Falk- land salose britai pastatys stip- 

Argentinos vyriausybė, - siųsda-’land salų visus belaisvius. Jeigu rų uostą ir tvirtoves, kad galėtų
Argentinos generolai ir toliau gintis nuo užpuolikų. Falkland 
apšaudys britų laivus San Car-’salose buvo britų centras Ant- 
los ir Fitzroy uostų vandenyse, Į arktikon, kur britai turi savo 
tai jie turės imti atsakomybę už ' sritis ir savo uosius.
Falkland salose paliktų Argen-1 Britai aprūpins savo karius 
tinos jaunų vyrų likimą. Dauge-1 Falkland salose ir padės salų gy j 
lis jų mirs nuo badd, šalčio ir ventojams, nukentėjusiems nud

Argentinos karo jėgų. Britams 
. Dabartinė britų vyriausybė daug padėjo Gibraltaras, Ascen- 

16,000 karių, bet dabar atrodo, niekad nepripažins Argentinai sion ir Pietų Georgia salos.

Galtieri, kad * labai 
nukentės belaisviai 
palikti’ Dievo valiai.

ma karius į Falkland salas, tu
rėjo rūpintis jų maitinimu ir 
apsauga. Taip elgėsi britai. Tuo 
tarpu argentiniečiai išvežtai
siais visai nesirūpina. Jiems ne
rūpi, kad salose dabar labai šal
ta, pučia šiaurus stiprus vėjas.

Iš pradžių britai buvo prane
šę, kad salose gali būti apie

da-



O. Ivaškienė šokių grupė: 1945 metais Bostone Mikitos šokėjai.

Kas gali įvykti Argentinoje?

Kiekviena organizacija turi

t

t

Argentiniečių, kovojusių Falk
land salose prieš britus, pil
nas kapituliavimas gali atnešti 
pačiai Argentinai labai liūdnas 
pasekmes. Dabartiniai Argenti-

nc’minėse bėdose, metėsi į avan
tiūras — okupavo Falkland sa
las, norėdami savame krašte su
kelti žmonių patriotizmą,

•‘Kultūrinis, socialinis, kad su-j lietuvių visuomenės kultūrinius 
{trauktų pažangesnes lietuvaites ir labdaringus sumanymus. Klu-

darbo dėl lietuvių naudos, 
kriko apie 1956 m.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS 
IR KULTŪROS. KLUBAS įsteig- 

Listuvių Skautams, DLK Biru- tas 1925.6.11. Jo pirmieji na
tes D-jai, Vaikų Teatrui, ir d’au- riai: A. Brijūnas, J. Brijūnas,

s j

S

Lithuanian

4

t
1

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

Aleksas Ambrose 4 mėne
sius mokėsi Chicagos uni
versitete, kaip atskirti do- 
Avmenlą ųųp paprasto pra
nešimo, ii" kur ieškoti isto
rinės medžiagos savivaldy
bės ir valstybės įstaigose. 
Jis surinko tiek daug Chi- 
cagoš lietuvius liečiančios 
medžiages. kad nepajėgė nė 
P’js5s sudėti į savo knygą. 
Spausdiname trumpai ir 
aiškia? surašytą, A. Ambro
ses surinktą, bet nespaus
ti ntą medžiagą. N. Red.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJA buvo suorganizuo
ta 1921. Ją įsteigė va'st. Leopol
das Apolfe ir J. Grušas. Draugi
jos tikslas: rinkti knygas ir siųs
ti į Lietuvą. Pirmutinę valdybą 
sudarė: pirm. Grušas, sekr. L. 
Apolis, ižd. A. Mozgeris, kasos 
globėjai — J. Mozgeris ir B. Ra
lienė. Turėjo apie 20 narių.

Žemaičių Kultūros Draugija 
Dadė/o Viekšniuose įsteigti vie
ša knygyną, pasiųsdama apie 
8300 knygoms pirkti. Viekšnių 
viešam knygynui užsakė 3 egž. 
dienraščio “Naujienos” ir po vie
ną c<Draugo?” ‘‘Keleivio” ir “Gy
venimo”. T. Kučinskas paaukojo 
Enciklopediją, kuri buvo pasiųs
ta Telšių Mokytojų Seminarijai. 
Draugija'veikė apie 4 metus.

CHICAGOS LIETUVIŲ MO- 
TžRŲ KLUBAS įsisteigė 1923.6. 
Klubo t:kslas — draugiškuma> 
ir labdarybė. Pirmosios organi
zatorės buvo: Nausėdienė. KL 
rienė. Elias. Meldažienė. Stan
kūnienė, S inkų v ięnė.? SalkųVie-: 
nė ir kitos. Jds suruošė viiarąi-- 
kurs davė $36’9.45 pelno, kurį 
pasiuntė trims Lietuvos našlai
čių prieglaudoms: Vaikelio Jė
zaus. Vilniaus ir. Šleževičienės- 
komitetui: visoms po vieną tūks
tanti litų. Tai buvo pradžia drau
guos veiklos ir labdaros darbų.

1924 klubas surengė porą va
karų ir pasiuntė ,toms pačioms 
organizacijoms $300. ..Tuo laiku 
jis pradėjo šelpti, ir vietos ne
turtinguosius. duodamas jiems 
Kalėdų dovanų, rūbų ir kitų da-

lykų. 1927 surengė pramogą, 
kuri davė $335.60 pelno, aukojo 
Dėdės šėmo paminklui statyti. 
Nutarta visus susirinkimus vesti 
lietuvių kalba. 1928 klubas nu
tarė įrengti kambarį Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Tam tikslui pa
darė pramogą, kuri davė $400 į 
pelno ir visą paskyrė ligoninei. į

1929 nutarė aukoti Lietuvos 
Ūkininkų Pašalpos Komitetui 
$100. Aplankė Oak Forest In
firmary lietuvius ir jiems su
ruošė programą ir pietus. Per 
daugelį metų, kartą į metus, ne
turtingoms šeimoms klubas 
pirkdavo anglis, mokėjo nuomą 
ir teikė kitokią materialinę ir 
moralinę pagalbą. Tokiam pas
toviam šalpos darbui buvo iš
rinkta pastovi komisija; pirm.} 
B. Pivoriūnienė. Iš,klubo kasos 
kas mėnuo buvo skiriama $25 
šalpos reikalui.

1932 m. klubas surengė* vely
kinę programą vaikučiams; jų

geliui kitų, Klubas talkino, fi
nansiniai parėmė, stiprino.

Klubas '‘adoptavo” dešimties
4 . . Vargo Mokyklas lankančių vai-dalyvavo apie 300. Tais pačiais} » - - *
metais buvo surengtas balius 
Dariaus ir Girėno skricfiįnui i 
Lietuvą paremti. Gauti $200 bu 
vo įteikti mūsųMakūnams. Klu

‘bas parėmė ir F. Vaitkaus skri
dimą.

Buvo įsteigtas lietuviškų ii 
ingliškų leidinių -knygynėlis, 
kuriuo’ narės naudojosi; buvo 
šklausytas paskaitų ciklas apie 
Lietuvos literatūrą; globojo a; 
suruošė meno parodas, koncer
tus, parodėles; prisidėjo prie lie 
tuviu dąlvvavimo didžiose Chi 
cages .iškilmėse. Century

kų semias; priedo, pavienės na
rės pasirinko po kelias šeimas; 
visiems buvo siuntinėjami CA
RE pakietai, rūbai, maistas, rtos vyriausybės vadovai, kraš
tais lai; kai kuriems parūpinta Mui atsidūrus labai sunkiose eko- 
alvykinio garantijos.

KULTŪROS RATAIS įsteig
us 1925. m. Pirmąją valdybą ! -
iudarė: E. Rogers - Lenkartiėnė f 
— pinu.. A. Kairiūtė — vice-. 
pirm., F. Stungis ir A. Paužie- Butautis, J. Gasparaitięnė, A. 
nė — nut. sekr., Bernice BaHc- > Burnickieiiė, A. Ančiutė, K. Rip
kas — ižd.

Šiam rateliui priklausė mer- kus ir kt. Pirmuoju pirmininku 
kurtos buvo baigusios Buvo J. Butaute.

Ratelio Klubo tikslas: labdarybė ir

frumtyrese ? 
lybės, rusams 
šaukia visa

mu kud tas visas reikalas baig- 
tusi? Dabar dar persunki! į šį 
klausimą atsakyti, bet savaime 
peršasi šiam atsakymui, trum
pas klausimas, kuris tiko Irano 
įvykius nagrinėjant: Ką veikė 
taip išgarsintos Amerikos sau
gumo įstaigos, skei Argentina

Komunistinis vii 
diriguojant, jau 
gerkle, kad izraelitai žudo ara
bų tautos vaikus ir-moteris su 
Amerikos palaiminimu.

Jei atsitiktų taip, kad visa 
Pietų Amerika imtų kaltinti
JAV-bes už visus dabar pašau- j ruošėsi Falkland saloms oku- 
iyje vykstančius karus, tai įdo- puoli?

VYČIŲ “SODELIS
Kartais mane juokas ima, bet 

kartais tai beveik verkti norisi, 
kari aš per Margučio arba Sofia 
Barens radiją išgirstu skelbi
mus, kad yra rengiamas pikni
kas Vyčių salėje ir sodelyje. 
Daug kartų man teko būti Vy
žių salėje, bet jokio sodelį, aš 
ten nemačiau, tik paprastą kie
mą, kaip kad yra prie beveik 
.ciekviend namo.

Mums čia atvažiavus po Ant
rojo Pasaulinio karo, buvo net 
aštuonios vietos piknikams 
rengti. Nors tos viscfs piknikų 
rengimo vietos ir buvo privačių 
savininkų rankose, bet vistiek 
už tam tikrą kainą lietuvių or
ganizacijos galėdavo jas išsinuo
moti. Dabar jau nebeliko nei 
Vienos, Bružgūlienės bruzguly- 

1 .ra arkliams užkariavus.
Kiek daug mss čia Chicago) 

nirime prisisteigę visokių orga
nizacijų: kur mes esame buvę, 

i rur mes esame gyvene ir iš ko- už-?šauti; čia jsiveie n pačios jav.i . . y
neš prasidėjus argentiniečių h šlovės Uelųvoj. .. Bend- 
britų Šovoms, jbs atsirado ant T'0 ■’ ’eJtnno savo
iaba, slidaus ledo, iš anksto ne- I mes ra^ ir

1 <ai kurios organizacijos mums 
sas, Z. Rigiule, J. Pauga, J. Jqb- į \ juvo perdid^les, kad net reike-

1,1 | Pasirėistusfeji Argentinos vi-i jd jas ;pddalyti j dvi.
<7 - ...----- , .------- v olĮgino's,

Progress, Woman’s Worlds Fair aukštesnes mokyklas. . ...............
tikslas nusakomas šiais žodžiais: kultūra. Joniškiečiai remia visus 

■Vėmė IfetūViskį'
Aiškų knygų leidimą. •

Antrojo karo metu narės su
organizavo lietuvišką Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vienetą, 
rinkosi kas savaitę, gamino kare 
sužeistiesiems bintus, mezgė, 
Jūvo’ jiems Įvairius reikmenis.

Klubas pasikvietė žymias Lie
tuvos dainininkes, artistes, 'pa
skaitau nkes i po'būvius. Naujai 
^atkartoms organizacijonis, k. t.

mirštant sunkią ekonominę 
būklę.

Krašto prezidentas gen. Gal- _ 
tiėri iššaukė Anglijos premjerę 
M. Thatcher “pokeriui” sulošti, 
nors nebuvo tikras, kad tą par- j 
trją laimės. j

šiandien Argentina įklimpo Į 
į tokį raistą, kada to’ krašto atęi-1 
lis tiesiog neįmanoma išprana- J 
šauti; Čia įsivėlė ir pačios JAV, | ™

į šį ratelį, idant pažintis daryti bas yra aukojęs Dariaus-Girėno j 
;r sustiprinti draugavimąsi tarp r namų sta tymui, Oak Forest prie- 
čią gimusių lietuvaičių, tuomi giaudos seneliains, Lietuvių Ta- 
pąląikant lietuvškumą tarp na-pybai, Naujienų namo taisymui, 
rių ir prisidėti, kur galima ir pa- j American Red Cross; Coihniu- 
geidautina. prie visuomeniško ! uity ir War Fund, Lietuvių Kon- 

Pa-perenei j ai ir seneliui A. Varnui

For the woman 
whoš at the heart of 

ly’s ^nances.
Because if you’re in charge 
the family budget, you're V-irn-T rfyw-i e

And that’s »here Ų.S. 
Savitų 
them t 
encctir
•ign up for the Fayroll Saw 
ings Plan where he works.

That ^ay, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be buildinf 
a more secure future for your 
family. <

0.5. Savings Bonds. For 
the woman u ijo really know 
a good bargain.

Borids come in. Buy 
rough your bank. Or 
re your husband te 
— the Payroll Sa^

duje neramumai gali kraštą nu- Kiekviena organizacija turi 
vešli į anarchiją, kuf pirmuoju kuo dhlžiaotis, kad jau turi tiek 
smuiku pradės groti komunis (r tiek tūkstančių dolerių, nors 
tai, nes bet kokioj jovalynėj jie s 
moka puikiai meškerioti.

Tolimesni Argentinos įvykiai 
gali nuriedėti taip toli, kad jų 
pasekmėje pati Amerika gal. 
atsidurti panašioje situacijoje, 
kaip ji ją pergyveno Irane.

Jei Argentinoj viršų paimtų 
peronistai, o ne rusiško raugo 
komunistai, dar būtų pusė bė 
dos. Bet, deja, pagal amerikie
tišką spaudos, radijo ir televizi
jos stilių, nekomunistiškas dik
tatorius yra daug baisesnis už 
komunistiškąjį.

Viena, ko neįmanoma supras
ti, tai amerikiečių visiško nepa
jėgumo vykusiai orientuotiė 
tarptautinėj politikoj. Sunku ką 
ir bekalbėti apie jų sugebėjimą 
įsiskverbti į bet kurios valsty- 
)ės vidaus užkulisius, kai tos 
valstybės pradeda ruoštis bet 
ro'kiam tarptautiniam skanda
lui. Labai aiškus to nesugebėji
mo pavyzdys tai yra dar nevi
siškai pamiršti Irano įvykiai. Jei 
ten, būnant daugiau kaip 20,000 
amerikietiškos inteligentijos, ku
rių tarpe, reik tikėti, buvo gė 
.rekaą skaičius ir amerikietiško 
saugumo agentų, visai nenuvo
kė, kas darėsi Irano viduje, tai 
labai stipriai tenka abejoti, ar 
ji ką tikro žino, kas gali dabar 
įvykti Argentinoj, kur pilna vi-

Vokietijoje. Joniškiečiai pirko 
U.S. War Bonds, prisidėjo auko
mis prie Lietuvos našlaičių vai
kų gelbėjimo, Naujienų Mašinų 
Fondui ir kt. - .

Į šį klubą gali priklausyti as
menys nuo 16 iki 45 metų am
žiaus. Kiekvienas narys, vyras 
ar moteris, moka po $2 į metus. 
Nariui mirus, iš iždo išmokama 
paveldėtojui $50 ir gėlių vaini
ką už $15. Laike nepriklauso
mos Lietuvos Joniškiečiai pa
siuntė “Telšių Žemaičiui” $100,; 
Jo’niškiečių seneliams $20. Klu
bas vienu kartu turėjo apie 300 
narių, tarp jų buvo ir jaunimo, 
kurio retkarčiais buvo ir valdy
boj. I960 m. valdybą sudarė: 
J. Gasparaitis — pirm., A. Bur
ba — vicepirm., J. Keturakis — 
nu L sekr., B. žerngulis — f in. 
sekr., J. Klimas — ižd., M. Dan- 
ta — kontr. sekr., R. šniukas — 
koresp.

ROKIŠKĖNŲ KLUBAS įsikū
rė 1926 m. pr;e Etinės Draugi
jos. Klubo tikslas — kultūra ir! šokių-komunistinių gaivalų. Pa- 
labdarybė. Gyvavo apie 15 me-' našūs reiškiniai, kad jankiai už 
tų. Likviduodamas, pinigus pa-1 viską atsakingi, aiškiai matomi 
skyrė A. L. Tarybai ir Vaidylų Argentinos miestuose vykstan

čiose minių demonstracijose.
O kas darosi kitame fronte —

Brolijai.
(Bus daugiau)
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D S ilO N S.T R U 0 J A 
labai senaaeingą ir< p ą u ją f i 1

"The KGB CONNECTIONS" 
etlprlaų3lal qž31angąžuojantia dp-s 

kūrentinįa filmas apie Sovietų
r d f ė IKVa. - ko 1 e-iol dar nėra' bu
rė paruosta0

William F.Buckley,Jr.
Filmą pamatyti galimybę et 

PBOPAGANDA RESEARCH INSTITUTAS

tie tūkstančiai neneša naudos 
nei nariams, nei visuomenei. 
Kodėl negalėtų kokia nors vie
na Organizacija arba kelios 
bendrai įsigyti kur nors netoli 
nuo Chicagos gražioj vietoj gė
lėtą akėriu žemŠs piknikams? 
Tai būtų ne tik nauda visai Chi
cagos lietuvių visuomenei, bet 
tud pačiu ir geras pinigų inves
tavimas.

Mes kartais mėgstam pasidi
džiuoti, kad mes gyvenam lie
tuvių sostinėj Chicago j, bet tos 

i sostinės gyventojai, nuvažiavę 
į Rockfordą piknikauti, sugrįžę 
džiaugiasi ir rašo į Naujienas 
kaip gražu tenai ir kokią gra
žią vietą jie turį piknikams. 
.Pernai man teko būti Kanadoj, 
Hamiltone, ir teko dalyvauti jų 
rengtame piknike. Jie turi ne
mažą gabalą žemės nusipirkę ir 
ten net yra mažas ežeriukas. 
Jau buvo iškasti pamatai pasta
to’ statymui. Hamiltone yra tik 
apie l.,800 lietuvių ir tai jie gali 
įsigyti vietą piknikavimui, o 
mes čia, lietuvių sostinėj, Chi- 
cagoj, net ir papraąkž^^mo ne
turime. Tijpįmėišsinuomoti iš 
Vyči^r*1fai tau ir lietuvių sos-* 
tihe~ Chicaga! .

Vlad^^^onis

EDWARDAS R. JANKUS buvo pakeltas į kadetu kapitono 
laipsni ir paskirtas Branch Chief USAF RTOC Detachment 
195. Iki šiol jis ėjo flight komandieriaus pareigas. Edvvardas 
studijuoja kompiuterių mokslų Illinois Institute of Tech
nology, yra senior, ir visą laiką yra garbės studentų (Dean’s 
List) sąrašuose. Jis turi pilną U.S. Air Force stipendiją. 
195-ąjį dalinį sudaro Chicagos ir apylinkių universitetų ir 
kolegijų studentai — kadetai, busimieji U.S. Air Force kari
ninkai. Jankus ten yra vienintelis lietuvis. Tėvai Jonas ir 
Elsie Jankus yra ilgamečiai “Naujienų” skaitytojai ir gyvena 

Marquette Parko apylinkėje.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON
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HAMILTONAS, ONTARIO, KANADA
Pagerbė veiklius lietuvius Stasę ir Andrių Petkevičius

Petkevičiai 
ir aukomis 
lapę labai 
Hamiltono

Pagerbimas įvyko š.m. gegu
žės 29 dieną Hamiltono Jaunimą 
Centro salėje.

Stasė ir Andrius 
lietuviškais darbais 
tautinei veiklai vra 
populiarūs ne tik
lietuvių tarp?, bei ir už Hamil
tono ribų. Tc'dėl į jų pagerbimą 
atvyko, be hamiltoniškių, ir iŠ 
Toronto, St Catharines ir-kitų 
miestų lietuviai.
i S. ir A. Petkevičiai yra abu 

šauliai, abu šaulių Sąjungos įkū
rėjo Vlado Pūtvio idėjų puose
lėtojai, todėl jų pagerbime da
lyvavo įvairių miestų daug šau
lių. Prie suorganizavimo’ S. ir A. 
Petkevičiahi^ pagerbimo talkino 
ir garbės šaulys Stasys Jokūbai
tis šu š., M. Jokiibaitiene, iš To
ronto. ’

Nuostabu buvo tas, kad p.p. 
S, ir A. Petkevičiai visai nenu
jautė, kad kas nors jiems ruo
šia pagerbimą. Stasė Petkevi
čienė yra labai darbšti ir suma
ni -šeiminiflkė paruošti va’šes 
dideliems baliams. Todėl ir ji 
buvo įtraukta į šio baliaus ruo
šą, neva A. Krivinskaitės “moks
lo užbaigimo proga“. Apie tai 
S. ir A. Petkevičiai sužinojo 
paskutinę minutę, kada jiems 
atėjus į salę, buvo prisegtos gė
lės ir nuvesti pasodinti prie sve
čiam paruošto stalo, tarp arti
mųjų draugų.

; Š. St. Jokūbaitis, iš Toronto, 
sumaniai pravedė S. ir A. Pet
kevičių pagerbimą. St. Jokūbai
tis pareiškė, kad šia proga St. ir 
A. Petkevičių yra trejopa sukak
tis: 1) j; namo pašventinimas, 
2) Stasės vardinės, ir 3) St. ir 
A. Petkevičių 27 m. vedybų su
kaktis. Ta . proga įžanginėje kal
boje suminėjo ryškesnius St. ir 
A. Petkevičių visuomeninius, 
šalpos daribus, ir paprašė visus

“Ilgiausių, ' laimingu ir svei- 
kiaušių frreįų.1”. Po to, paprašė- 
prelatą dr. > J. Tadarauską pa
laiminti stalą ir svečiai vaišino-, 
si gardžiai pagamintu maistu. 
Po’ vaišių sekė sveikinimo. kal
bos. Ta proga š. St. Jokūbaitis, 
baliaus programos vadoyas, pir
mas paskaitė S. ir A. Petkevičių 
garbei savo jūrinį r

“Stase ir Andriau Petkevičiai ! 
Jūs savo darbais gražiais, ir pa
ruošimais didžiais, esate daug 
davę, daug kur prisidėję, tad 
lietuvių būry, su Juriiis vidury, 
ir pats Hamiltonas yra pratur
tėjęs.

- Taip reikšmingi labai yra Jū-( 
sų darbai lietuvybės išlaikymo 
kovai, todėl brangūs esate abu, 
nes dirbate kartu kaip višuome-

Laivai pajūryje

nės mūsų atstdvai.
Kilnus Jūsų darbai pasiliks 

amžinai išeivijos istorijos hpuo-Į 
se. Tegul šventė šita, Jūsų gąr-j 
bei skirta, bus Jums dvasiniu' 
atpildu tapus.”

Sveikinimo kalbas pasakė' 
Hamiltono Vilniaus Aušrcs Var
tų parapijos klebonas preL dr. J. 
Tadarauskas; KLB nės Hamil
tono apylinkės pirm. K. Deks- 
nys DLK Algirdo šaulių kuo
pos pirm. P. Kanc’pa, SLA 72-os ■ 
kuopos pirm. J. Šarapnickas; 
vaidintojų grupės “Aukuras” 
vardu — K. Mikšys; Tautos Fon
do vardu — pirm. A. Patamsis; 
Hamiltono Medžiotojų ir Žūk
lautoj ų klubo “Giedraitis” bei
Hamiltono bankelio' “Talka”, aš, o jūs esate nusikaltėliai, ku 
vardu — p. Stankus; Vlado Pūt-Į rie laužot elementariausias žmo- 
vio šaulių kuopos vardu — V. gaus teises, garenluolas įs'.aty- 
Stočkus, iš Toronto; krikšto ’ mais, Konstitucija ir Visuotine 
duktė Vida Valiulienė, iš To- žmogaus teisių deklaracija, ir gi- 
rcnto. Raštu sveikino Eugenija nate melą, prievartą bei smur- 
Pūtvytė-Klupšienė, iš JAV. j tą, nes, aįjšmeižę ir nutei ę ne

Visi kalbėtojai iš sveikinimų kaltus žmones, kankinate juos 
kalbų supynė gražiausių gėlių! kalėjimuose ir lageriuose, todėl 
padėkos’ vainiką S. ir A. Pelke- į j bet kokius teismo klausimus, 
vičiams už atliktus tautinius kaip ir per tardyhius, neatssk:- 
darbus, už aukas tautinei vėik-inėsiu, tuo protestuodama prieš 
lai ir Lietuvos laisvinimo rei-1 šią bylą.” 
kalams. A. ir S. Petkevičiai iš’ N. Sadūnaitę 1975 m. birže- 
suruošto jiems pagerbimo d. LTSR Aukščiausias
liaus priėmė tik visų bendrą ir Teismas (teisinos pirmininkas 
pavienių pirktas dovanas. Iš ba- — Kudriašovas. 
liaus rengimo komiteto susida- kaltintojas —

1 M Y • j ♦ •

riusį piniginį likutį atsisakė pri
imti ir tuos kelis šimtus prašė 
paskirti t___ _____ ________
Pagal Stasės ir Andriaus Petke-

o valstybinis
- Bakučic’nis) nu

baudė trejiems melams, athe- v 7
kant bausmę griežto režimo la- 

tautiniams reikalams, genuose, ir ištrėmimu trejiems 
metams. Bausmei atlikti N. Sa-

vičių pageidavimą, buvo paskir- dūnaitė buvo išsiųstą į Sovietų 
ta Kanados Lietuvių Fondui, Rusiją.
kalinės Nijolės Sadūnaitės var- Stasė ir Andrius Petkevičiai 
du. šimtą dolerių iš S. ir A. Pet-'
kevičiams pagerbimo baliaus jsavo darbais yra užtarnavę iš 
kimiteto narės p. Krivickienės visuomenės p-y—' Tri — 
gavau ir pinigus pasiunčiau pa- širdgėla

Stasė ii’ Andrius Petkevičiai 
yra dideli patriotai lietuviai. Jie 

I savo darbais vra užšJlarn&Ve iš
pagarbos. ' Jiė su 

pergyvena Lietuves 
okupaciją. Jie dirba ir aukojagal S. ir A. Petkevičių pageida

vimą pKLF-dą N. .Šadpnaitės dėl Lietuvos laisvės, turėdami
V viltį, kad ateis diena, sutrūks

Apie N. Sadūnaitės nuteisimą | vergijos retežiai ir Lietuva vėl 
ir ištrėmimą vergų darbams į bus laisva. 
Sovietų Rusiją, buvo daug rašy- . 
ta lietuviškoje spaudoje ir šia-1 
me dienraštyje, Naujienose, šia----------- -
proga tik trumpai parašysiu Įj - ----------
kaip ši lietuvaitė didvyriškai 
laikėsi: areštuota, per tardymus 
ir teisme, ginkluotiems. NKVD ( 
sargybiniams saugojant teismo.' 
metu salėje. :

N. Sadūnaitė arešto metu tar-' 
dytojams į klausimus neatsaki-Į 
nėjo, nežiūrint, kad tardytojai 
grasino uždaryti į -psichiatrinę 
ligoninę. Taip pat N. Sadūnaitė 
atsisakė atsakinėti į teismo 
klausimus ir priimti advokato’ 
paslaugą. Ji atsisakė atsakinėti 
Į 'teismo klausimus, paraikšda- 
ma šiuos motyvus: “Kadangi ne

Naujienų Redakcijai

Popiežius Jonas Paulius II
Naujienose (19K1 m. šešta- 

dienis-pirniadienis, gaila, kad 
tos datos negaliu išskaityti, nes 
buvau paišeliu pasižymėjęs, bet 
nudilo) buvo įdėtas trečiame 
puslapyje A. Marmos nemažas 

. ir įdomus straipsnelis “Reikia 
•belstis”.
j IŠ viso to straipsnelio mane 
labiausiai sudomino tas punk- 

. tas, kuriame rašoma, kad 19X1

ANTROJI ANTANO MARMOS BYLA
i nos posėdį. Return rece'pt rodo,' 

kad ji šaukimą gavo 1981.XI.6d/ 
Ji posėdin neatvyko, neatsiuntė 
jekio pasiaiškinimo, prašymo, 
irodvmų ar oareiškimo.... _ | 

Vadovaujantis St. 68 str. ši
antroji (dėl to paties reikalo) 
A Marmos byla yra “Res Judi-^ 
cata—, nes reikalas, dėlei š. A,’

t Marmos parašyto straipsnio “Ne-

i 1 -----------------
motyvai.

Sąjungos Garbės Teismas, 
remdamasis išnagrinėtais davini
ais ir vadovaudamasis St. 23, 24, 
63, 66, 77, 177, 181, 187, 191-201 
str., str.

NUSPRENDĖ:

tnetų spalio mėn. 5 dienos “New 
York Times“ parašė, jog popie
žiaus motina buvusi iš Lietu
vos, tai išeitų, kad popiežiaus 
Jcho Pauliaus 11 motina buvo 
lietuvė.

Mūsų spaudoje kažkodėl apie 
tai nebuvo rašoma. Tiesa, buvo 
vienas mažas straipsnelis lietu
vių spaudoje, tik neatsimenu 
kuriame laikraštyje buvo. Tik 
gerai atsimenu, kad buvo pir
mame puslapyje, dešiniame 
kampe, kad iš Lenkijos 1938 m., 
tuojau po Lenkijos ultimatumo 
priėmimo, buvo atvykęs jau
nuolis Karo'iis Voityla į Kauną 
ir norėjo įstoti į Kauno kunigų 
seminariją, bet jokių komenta-- 
rų, jokių paaiškinimų apie jo 
neįstojimą į Kauno kunigų se
minariją nebuvo. Taip ir baigė
si žinios apie jaunuolį K. Voity
lą, norėjusį įstoti į JCauno ku
nigų seminariją. Tik neseniai 
vėl pasirodė “Eltos” biuletenyje 
kažkokios Maskvoje buvusios 
žurnalistės parašytos knygos 
maža ištrauka, kurioje ji,., ta 
žurnalistė, aprašo drąsų Lietu
vos bažnyčios laikymąsi* prieš 
ateistinę priespaudą ir prideda: 
“Gerai Lietuvos bažnyčiai būti 
drąsiai, nes tūri galingą Lenki- 

, jos , bažnyčios užnugarį, ir Ro
moje turi lietuviškai šnekantį, 
popiežių”. ' "

Dėl tokių vis neaiškių štraips-, 
nelių apie Karolį Voitylą dėl jo 
atvykimo į Kauną, dėl jo noro 
įstoti į Kauno kunigų seminari
ją, ir dar tokiu metu, kada Len 
kija prievartos būdu primetė 
diplo'matiriius ryšius, kyla abe
jonės. Juk tada Lenkija buvo 
laisva valstybė, turėjo savo ku
nigų seminarijas, tad kas vertė 
tą jaunuolį vykti į Lietuvą ir 
čia įsigyti dvasiškio mokslą?

Kreipiuosi į spaudos žmones, 
žurnalistus, reporterius ir ko
respondentus duoti daugiau ir 
išsamesnių žinių apie to jaunuo
lio? K. Voitylos atvykimą į Kau
ną ir jo norą įstoti į Kauno kuT 
nigų seminariją, bet neįstojo, o 
grįžo į Lenkiją ir ten baigė dva-, 
siškiui reikalingus mokslus, ta
po kunigu. Įdomu būtų sužino
ti, kas jam Kauno kunigų semi
narijoj nepatiko, o gal buvo 
kitos priežastys, kurios sutruk
dė jo įstojimą.1’ ,

Vladasšapėnas 
7829 N. Bay shore Dr. 
Miami, ;FL 33138

1. š. Antaną, Prano s., Marmą, 
gyv. Čikagoje, III. kaltinamą, 
kad parašytame straipsnyje “Ne
nori stitaisyti paskelbto melo’’ 
dienraštyje “Naujienos” 19 Nr., 
1981.1.28d., suniekinęs š. Vandos 
Urbonienės, Vyt. Didž. Rinkti
nės ir visų šaulių vardą.ir,tuo 
prasižengė šaulių garbei bei oru
mui* — išteisinti.

2. š?ą bylą a) Skundėjai Van
dai Urbonienei neatvykus ir ne
patiekus jokio pasiaiškinimo, 
bei nepristaučius jokių įrodymų,

b) o taipgi kaip “res judicata” 
nutraukti tuo bylą panai
kinti.

3. Vyt. Didž. Rinktinės Gar
bės Teismo 1981.8.13d. sprendi-

j — panaikinti.'1 *
4. Vyt. Didž. Rinktinės “4 na

rių” padarytą 1981.9.5d. nutari-

(Tęsinys)

Eeje, tame 1981.9.5d. nutarime' 
yra įrašas, kad š. A. Marma, at- 
merdamas R-nės G. Teismo 1981. 
3.13d. sprendimą, parašė apelia
cinį skundą. Taigi “viršminėti 4” 
•rinktinės valdybos pareigūnai 
aiškiai žiną’o, kad R-nės G. Teis
mo 1981 8.13d. sprendimas, kaip 
apskųstas, nėra įsite’sėjęs ir kaip
toks negali būti vykdomas. Deja, nori atitaisyti paskelbto melo”, 

kuris 1981.1.28d. tilpo “Naujie-: 
nose”, buvo pradėtas nagrinėti 
anksč’au, t.y., pirmoje byloje,! 
būtent R-nės valdybos 1981.2.2d. • 
nutarimu, R-nės G. Teismo 1981. ■ 
7.9d. sprendimu, o Sąjungos' 
Garbės Teismas minėtą pirmąją ( 
bylą savo galutiniu sprendimu! 
išsprendė šiandien, t.y. 1981.XI. 
21d. 16:30 vai.

‘Sąjungos Garbės Teismo Nu-; panaikinti,
tarimu pirmoji s. A. Marmos- 
byla yra prijungiama kaip įro
domoji medžiaga prie šios an-j 
trosios š 
to paties reikalo).

šarapnickas tas šaukimas

tie “4 nariai”, laužydami Statu
tą, ėmėsi vykdyti.

Š. V. Urbonienė S-gos G. Teis
mo p-ko buvo 1981.X.27/28 die
nomis kviečiama Čikagoje ap
klausinėjimui, sąryšy su š. A. 
Marmos apeliacija. Ji kategoriš
kai atsisakė būti apklausinėta 
bei pristatyti savo 1981.6.7d. 
skundą ar turimus įrodymus. 
Ji tąsyk išsireiškė, kad byla jau 
sykį yra spręsta, kad A. Marma 
yra nubaustas, tai tegul jis ir 
teisinasi. Tokia laikysena, jį ‘aVF 
Susakė, kad apeliacinė instancija 
patikrintų .jos teigimų įrodymus 
ir net prarado galimybę pareikš
ti, kad ji ir toliau palaiko savo 
skundą. X

Š. V. Urbonienei buvo pasiųs
ti i šios die-

• 5. Vyt. Didž. Rinktinės narius: 
' pirm. Vladą Išganaitį, Vice-pirm.
Juozą Petrauską, sek. Juozą 

_ š A.Marmos bylos (dėlei ■ Mackonį ir ižd.Julių Pocių griež
to paties reikalo). ' . lai isPėti’ kad būdaini tik keturi

Pilnesniam šios antrosios by- ir nesudarydami valdybos (ku- 
los daviniu nagrinėjimo bei Są-i 1 
jungos G? Teismo sprendimo (minimum 19 narių) padarė ne- 
motyvų supratimui yra skaityti-į JegaIų nutarimą lyg tai Valdy-

tai įspėti, kad būdami tik keturi

los davinių nagrinėjimo bei Są
jungos G.

ni pirmosios š. A. Marmos bylos

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autor

rioje yra 36 nariai) kvorumo

bos vardu ir tuo apgaulingai 
klaidina L.Š.S.T. Sąjungos na
rius bei valdomuosius organus.

Pasirašė:. Pirmininkas:
Marijonas šnapštys

Teisėjai: Ant. Norus ir
Jonas Šostakas.

Šis sprendimas paskelbtas 18:45 
vai.

Pasirašė: Marijonas šnapštys 
Sąj. G. Teismo-p-kas.

i šis sprendimas originauli ata- 
tinka: G. š. Dipl. Teis. Marijonas, 
šnapštys.

• *

US, 
paruošė, sutvarkė ir it ispausdino geriausią

• Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 19c

664 psl., vardynas.
Kaina $15.

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

Minkšti viršeliai.

9 metai).

ATEINA LIETUVA,

TeL 476-2206 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

a MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARIJA NOREIKIENE

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71trt St, Chicago, UI
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Atdara šiokiadieniais nno

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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 su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Ęaina $25. Kieti viršeb’al. Paštas $2.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA,' lietuvių literatūros, meno' Ir mokslu 

11954'm. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine<
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Statikmtt 

. J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. iileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Varau 
kūrybos poveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik |3.

$ DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tsa- 
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 dudmenimil 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS,-Henriko Tomo-Tamašausks 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
UetuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardiių pavadinimai Ir jų vertiniai j vokiečių kalbą Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

'♦ KĄ LAUMES LIMB, rašytojos Petronėlės Orlntaltės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir plr- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiua, 
bet kainuoja tik 33.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; ilk m 
Jurgio Jaiinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

• BATTRINtS NOVEUtS, M. Eortenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. JO6 prf. knygoje yra 40 sąmojingų norelių. Kalną fl

Knygoą gaunamos Naujienose, 1TW So. Halaled St, Chicago, 
IE ĮMMMl PtaakaBf p

3 — Naujienos, Chicago, 8, ID. F’rijLj, 18, 1J82 '*
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Saugo pasienį, kad sovietinės 
gėdos neišvežtų

Prezidentas Ronaldas Reaganas, dešimties dienų ke
lionėje po Vakarų Europos valstybes^ turiningiausią kal
bą pasakė Anglijoje, britų parlamentui. Jis kvietė britus 
padėti pagrindan demokratinę santvarką, Įtraukti Į savi
valdybių, valstybių ir tarptautinių reikalų,tvarkymą ga
limai daugiau laisvojo pasaulio žmonių ir vesti kovą prieš 
demokratinės santvarkos priešus.

Visa Europa, o netrukus ir visas pasaulis kalbėjo 
apie Amerikos prezidento, respublikono, kalbą apie de
mokratinės tvarkos principus. Prieš kelionę apie tokią 
kalbą niekas- negalvojo, niekas Jair nėpaširūošė; o prezi
dentas Reaganas turėįd nubrėžti pagrindines mintis, o 
vėliau improvizuoti„kad ne tik parlamento nariai, bet ir 
visas pasaulis suprastų. Prezidentas daug kalbų pasakė, 
bet ši jo kalba nuskambėjo po Argentiną, Braziliją, Kini
ją. Indoneziją ir arabų pasaulj. Jeigu kada mokykloms 
reikės glaustos istorijos apie demokratijos svarbą, tai 
prez. Reagano kalba ilgus metus bus pavyzdinė. Tiktai 
Sovietų spauda ir radijas prezidento kalbos neturėjo pro
gos perduoti, sovietinė cenzūra neleido. Sovietų valdžios 
valdininkai ir gyventojai prezidento kalbos klausėsi iš 
“Amerikos balso” ir “Laisvosios Europos”.

Prezidentas Reaganas pasakė svarbią kalbą ir vokie
čių parlamentui, bet kiekvienas vokietis, Įskaitant ir susi
rūpinusi kancleri Helmutą Schmidtą, galvojo apie Lon
done pasakytą Amerikos prezidento kalbą. Tuo tarpu pats 
Reaganas negalvojo apie tai, kas pasakyta, o paprašė 
vokiečių vyriausybės, kad sudarytų sąlygas pabūti Va
karų Berlyne ir pamatyti gėdos sieną, einančią tiesiai 
per Vokietijos sostinę.

Prezidento pageidavimas buvo patenkintas. Kai bai
gė visus svarbesnius pasitarimus apie Vokietijos žmonių 
nuotaikas, kalbas prieš amerikiečius, krašto saugumą ir 
priemones apsisaugoti nuo staigaus ir netikėto Sovietų 
karo jėgų užpuolimo, prezidentas sėdo Į lėktuvą ir iš
skrido Į Vakarų Berlyną.

Prezidento kelionė Į Berlyną buvo vieša. Spauda ir 
radijas skelbė, kada prezidentas bus Berlyne, ką jis nori

pamatyti ir ką jis rengiasi berlyniečiams pasakyti. Ber
lyniečiai pasiruošė. Jie žinojo, kad prie gėdos sienos jų 
neprileis, kad Į Tempelhofą amerikiečiai jų neįleis, bet 
į Nolendorfo aikštę niekas jiems netrukdys atvykti Ten 
susirinko virš 10,000 vokiečių, ne išklausyti prezidento, 
bet jam pasakyti, kad jis galimai greičiau važiuotų namo, 
kad vokiečiai atominio karo nenori h*, pagaliau, iškėlė 
didelį plakatą, kuris pranašavo mirtį prez. Reaganųi.

Vokiečiai užmiršo, kad amerikiečiai Berlyną ir berly
niečius apgynė nuo Sovietų karo jėgų ir Maskvos samdytų 
agentų, raudonojo jaunimo, ir kad amerikiečiai, rizikuo
dami savo gyvybėmis, lėktuvais vežė į Beriyną ne tik 
maistą bei drabužius, bet ir anglis, kad nuo komunistų 
pabėgę vokiečiai neperšaltų.

Prezidentas, nekreipdamas dėmesio į Nolendorfo 
aikštės triukšmą ir pasityčiojimus, nuvyko į Berlyno 
centrą, pasiekė “Checkpoint Charlie”,-pasižiūrėjo pro 
vartus į Sovietų zoną, į pasienio sargus ir tarė:

— Kremliaus valdovai nutiesė šią gėdos sieną per 
visą Europą, kad galėtų paslėpti nuo laisvojo pasaulio 
tas gėdos mintis, kuriomis jie valdo visą Rusiją ir komu
nistų pavergtas tautas. .. Jie atėmė žodžio ir tikėjimo 
laisvę, uždarė spaudą kitaip galvojantiems žmonėms, 
nugyveno krašto ūkį, griebia kaimynines valstybes, išnau
doja jįj turtą, santaupas ir pasiektą gerbūvį...

Prezidentas Reaganas nuvyko į Tempelhofą ir pasa
kė kalbą ten jo laukiusiems Amerikos kariams ir Vokie
čiams, kurie nepritarė komunistinei propagandai arba 
rusų papirktam vokiečių jaunimui. Prezidentas išdėstė 
priežastis, kodėl Sovietų valdžia yra vienintelė, kuri pa
statė gėdos sieną aplinkui savo valstybę, kad josios gyven
tojai neišvyktų į užsienį ir nepamatytų, kas darosi už 
sienos, kaip eina pasiruošimai pulti kaimynus ir kaip per 
00 metų komunistinė sistema mažai padarė, kad nepa
jėgia buvusiame Europos Aruode pagaminti tiek javų, 
kiek Rusija caro laikais išveždavo. į Vakarų Europą.

Sovietų Sąjunga tuyi 60 tūkst. kilometrų sieną, kurią 
dieną ir ųi'aktį saugo vadinami pasienio sargai, bet tikru
moje yra' tikra kariuomenė, specialiai apmokyta, kad per 
sieną nepraeitų .nė vienas pilietis, kuris laisvajam pa
sauliui galėtų pasakyti,- kiek blogo per ištisus 60 metų 
padarė komunistinė valdžia. Du trečdalius sienos supa 
vandenynai, jūros ir ežerai. Tas sienas saugo karo laivai. 
Tuos laivus maitinti verčiami ir pavergti lietuviai.

Negražūs ir gėdingi komunistų darbai pradėti slėpti 
prieš 60 metų, kai komunistai išvaikė dembki'atiškai rink
tą rusų seimą, kuris turėjo nustatyti demokratinę krašto 
konstituciją. Štai kaip melus per 60 metų skelbianti Tiesa 
aprašo pasienio sargu įsteigimą ir tikslus:

“Tarybinė pasienio kariuomenė gimė įnirtingų 
mūšių prieš vidaus kontrrevoliūciją ir užsienio inter- 
ventus ugnyje. Ji augo, grūdinosi ir stiprėjo nuož
mioje kovoje su imperialistinių valstybių žvalgyba, 
buržuaziniais nacionalistais, kontrabandininkų gau
jomis.

Kariai pasieniečiai didvyriškai grūmėsi Didžiojo 
Tėvynės karo dienomis. Kai 1941 metų birželio 22-ąją 
mūsų pasienį užgriuvo hitlerininkų uraganinė ugnis, 
kiekvienas pasienio punktas buvo tapęs tikra ^tvirto
ve. Priešas nepajėgė palaužti karių pasieniečių, pri
versti juos sudėti ginklus. Pasieniečiai kovojo žūtbū
tinai iki paskutinio šovinio. Per trylika tūkstančių 
pasieniečių apdovanoti ordinais ir nedaliais, dešim
tys pasienio užkardų pelnė ordinus, trisdešimt dvi 
užkardos — garbės vardus. Dviem šimtams pasienio 
karių suteikti Tarybų Sąjungos Didvyrių vardai.

Karalunnos menininko Jordi Bonai nupieštas Viduržemiu iūro« uo**o kaizdas

A. SVILON'IS

PAVERGTIEJI LIETUVIAI 
YRA KANKINIAI

Mūsų veiksniai aiškiai pareiškė, ka nuovoka,' sąžines -jautriiinil: ir 
idg lietuviškoji išeivija, bendratį 
dama SU pavergtaisiais taūtie- ant, betkųriū veiksmų, kurie 
čiais, turi vadovautis savo svei- lėtų pakenkti Lietuvos valstybi-

tautiniu sąmaningumu, vėfigi-

lėtų pakėfikti Lietuvos všlstybi-

Šiahdieh tarybiniai pasieniečiai saugo sienas są- 
. veikoje su savo ginklo draugais — socialistinių šalių 

pasieniečiais. Internacionaliniai ryšiai,' broliška savi
tarpio pagalba, keitimasis patirtimi didina jėgas, ga
rantuoja socialistinė?sandraugos šalių saūgUtną. Sk- r 

; vp koyineS-U^duę^is; 'saūgint socialistinės Tėvynės 
ribas,'’ pasieniečiai sprendžia drauge su pasienio ra- 
jonų gyventojais. Jie aktyviai padeda pasieniečiams

.. - T 2 ' P 't V ’ A i • - ’. i . -ik- "V*

ketinimams jas pažeisti. Patriotinis tarybinių žmo- 
nių rūpestis savo valstybės satfgumu sukūrė puikias.

• pagalbos pasieniečiams formas — specializuptaš -sa-. 
van oriškas liaudies draugoves, • pasieniečių jaūiiųjų 
bičiulių būrius. Tarybiniai žmonės myli ir gerbia 
savo šalies sienų sargybinius, visokeriopai juos rę-.. 
mia. Mūsų respublikos komjaunimas šefuoja, pasienio 
laivą “Lietuvos komjaiinūoliUs”, skrodžiantį Baltijos

' jūros bangas.” '• z

Tiesa, kaip matote, pripažįsta, kad pasieniečių- ka
riuomenė buvo sudaryta vidaus priešams-sulaikytu , kad 
jie nepabėgtų. Bet tie priešai galėjo bėgti prieš 60 metų, 
kai jie buvo. gyvi. Bet visi žinome, kad tie pries 60 metų 
buvo suimti ir sušaudyti. Kurie -tada buvo likę gyvi, tai 
šiandien jau yra išmirę. Kaip išmirę, yra visi pąsiėiūėčių ! 
armijos steigėjai, išmirę yra ir gėdos sienos orgahiža-; 
toriai. . j

Bet šiandieninė Sovietų valdžia vis dar bijoj kad liis^ 
vasis pasaulis nesužinotų, kokiomis gėdingomis priemo
nėmis komunistai valdo Rusiją ir komunistų pavergtas 
tautas. • p. • • '

niąm tęstinumui < pas
tangoms išlikti if išvaduoti iš 
okupacijas. Tačiau, labai liūdni 
faktai liudija, kad mūsų ludi
tą!. o ypač jaunimas, ten' nuvy
kęs. visai mižai vadovaujasi 
sveika nuovoka, sąžinės jautru
mu ir tautiniu sąmoningumu. 
Bei apie tai truputi vėliai!,

Š a proga bandysiu padaryti 
vieną kitą kritišką pastabą dėl 
Br. Kviklio vedamojo, atspaus
dinto birželio mėn. 10 d. Drau
ge, kuriame jis rašo, kad ryšių 
klausimas plačiai d'skutuojainąs 
spaudoje ir susirinkimuose, ir 
kad mes tiems ryšiams duodame 
teigiamą atsakymą. Neaišku, kSs 
tie “mes ’? Ar tai re škia visą 
išeivifą, ar tik Draugo redakto
rių17. ar pagaliau, patį Br. Kvi
klį?

Jis ŠĮ teigiamą atsakymą re
mia tuo, kad ivair'os kelionės į 
okupuotą Lietuvą yra ne kas 
kita, kaip kalinių lankymas ka
lėjime. O tai yra didžiausia gero 
krikščionio pareiga. Vadovaujan
tis šia Br: Kviklio pareikšta min
timi, reiktų manyti, kad ir oku
pantas, vertindamas tokią krikš
čionišką pareigą, įsteigė ir. “Tė
viškės” draugiją, tikslu - kviešti 
užsienio lietuvius vykti pkupuo- 
ton Lietuvon lankyti lietuvius, 
nes- jie,- Br. -Kviklio -sampratą, 
yra kaliniai. Man atrodo., kad jo 
toks sugretinimas pavergtųjų su 
kaliniais nėra, tikslus, ^avei^g- 
tieji nėra kaliniai, o tjkra' šio 
žodžio prasme - kankiniai.. Jie 
kankiniai, nes juos. , okupantas 
persekioja, kankina ir žudo už 
tiesą, ųž tai, kad jie giria Aųkš- 

^.Msįjdf^iėms, sutiįktsš tėtees; 
ųz,tai,^kad jie reikalaują i^išvęš 
sau ir ( tautai. tarpu ■ 'kalinio 
^ąmpr^tayra' kitokia/ 'Kalimais 
skaitomi . nuteistieji. teisėtos

.. valdžios; pabirių'
ganų, už jų p ada r y tu s pr: eš Įs: s - 
tymus nusikaltimu^ Tiesa, kad 
krikščioniškai ’ med^ gailisi ir 
takiu—jų aplmkyirią skatta kil
nią pareiga. -

JBeį laisvame kraite už kali-

i.pa tarpą? t-

jų nebaudžia. Tuck tarpu įšoky- 
mą tokių kankinių okupantas 
lankytojus ne tik iėka kiekvieną 
jų žingsnį bet 1 
ia pdlftinlai ir įį pa
niai. Tad suprantami, kodėl 
okupantas pakviest’esiems nei 
kelibriės išlaidas apmoka, kadan
gi pakviestųjų ten padaryti po
kalbiai pridengia vykdomą tau
tas genocidą.-. x ;

(Bus- daugiau) v

. —■ Izraelio karo jėgos trečia
dienio vakare žvyko iš Beiruto, 
bet apsupo visą toiestą, kad^ pa
lestiniečiai nepaspruk tų. ■ .

__  " -i rr -TL.. -

— Ketvirtadiehį aukso uncija 
kamavo .*315, ■

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

(Tęsinys)
Petro mintys tarytum buvo nukrypusios į ša

lį. Jis visai-netikėtai paklausė:
— O kaip su tais trimis mano bičiuliais ? K^ 

jie dabar beveikia?
— Jie gavo tai, ką užsitarnavo! — veikiai at

sakė kunigaikštytė.
— Kaip tai gavo ? — nesuprasdamas aiškino

si Petras. i
— Labai paprastai 1 Pasinaudodami mano ne

laime, jie klasta ir smurtu riekė daug laimėti. 
Apsigavo gobšeliai... Jūroje aš buvau priversta 
sutikti su jų reikalavimais ir pasižadėti vykdyti. 
Bet pargrįžusi tuojau padariau ,kas reikia. Pa
liepiau pririšti prie arklių uodegų rr paleisti j 
visas keturias puses.

— Taip žiauriai... — tarytum pasigailėjo, ta
rytum nusistebėjo Petras.

— Kad ir man visi žiatu’ūs buvo. Tik pačiomis 
griežtomis priemonėmis galėjau išsilaikyti ir ap
saugoti savo laisvę, nepriklausomumą. Nuolat ty
kojo plėšikai, kad pagrobę dicįelį išpirkimą gauių. < 
U-rūmod :"i piršosi žemų norų jaunikiai, kuriems ' 
aš kaip pashT ’žiarimas ar koks papuošalas terei- 
kattnga buvau. Nei išeiti, nei niekur pasirodyti 
negalėjau. Vis užu ma. vieniša ir vis besisauganti.

Kartais, toks nusiminimas apimdavo, kad net keik
davau savo likimą, kam mane tokią pagimdė mo
tina. .. Na! Gana skundų ir sielvarto! šiandien 
aš tokia laiminga, kad nebenoriu praeities Ruoį- 
skaudomis drumsti savo laimės. Aš turiu savo 
lemtąjį, savo mylimąjį...

Ji meiliai prisiglaudė ir švelniomis baitūrrig 
rankomis apkabino jo kaklą.

— Dabar tu mano sargas, globėjas ir viskas, 
viskas.. . Supranti: viskas!

Jaunieji svaigo ilgai lauktos pasiilgtos meilės 
bučinyje. Išdidus, senstelėjęs kunigaikštis minkš
tai sėdėjo savo rūmuose ir taip pat saldžiai šyp
sojosi. Jis dabar gyveno ir džiaugėsi jaurttjfų 
džiaugsmu. z

NAUJOJO GYVENIMO POSŪKYJE
Dabar Petras turėjo viską. Daugiau irfekb 

nebeieškojo ir nebetroško. Kunigaikšti^ užrašė 
jam visus savo turtus. Jis valdė ir kaip nogėda
mas tvarkė. Gražiausia pasaulyje moteris — iš
mintinga, aukštos kilmės, daug vargo, nelaimių 
patyrusi — karštai mylėjo jį ir buvo ištikimiau
sia žmona, draugė.

Priešai nepuolė ir negrobė jo turtų. Jokios 
nelaimės neužkrito nei ant jo laukų, nei ant gy
vulių, nėi ant phČių namų. Visos dienos bėgo gra
žios, palaimintos. Visos jos atrodė kaip ištisinė, 
nesibaigianti šventė, ar iškilmių puota. Paskui 
ateidavo naktys — ramios, nešančios poilsį, atsi
gavimą.

Petras džiaugėsi ir tikras buvo, kad taip am
žinai truks. O štai po kiek laiko ėmė ir prasi
skverbė ilgesys — neramus toks, neaiškus ir abuo
jas* Jis, atsirado nežymiai, kaip mažytė rūdis kad 
ir ant geriausio plieno užsėda ir prasigraužia. 
Toliau daugiau ėmė graužtis ir plisti. Pasirodo, 
kad Petras buvo atjaunėjęs tik kūnu, bet siela 
pasiliko ta pati. Šitą jo sielą ir apnyko liūdesys 
lygiai toks pat, kokį buvd patyręs i rmatė pono 
Žmdunkio rūmų triukšme, tviskančioj pra-. 
bangoj.

Įsigraužusios rūdys nepašalinamos, jos tik 
laikinai nušveičiamos. Taip pat su ilgesiu ar su 
liūdesiu. Laikiną užsimiršimą Petras rasdavo sa- 

įVo šeimoj. Po penkerių metų jis buvo susilaukęs 
J trijų ir dukrelės. Visi jie augo sveiki, riip- 
. rūs ir gražūs. Ką daugiau mylėjo Petras —- žmoną 
(žr taikūs — nė pats nepasakytų.

. Vyresnysis sūnus, Liūtas, pasiekęs jaunuolio 
įmetus, ėmė prašyti tėv^ kad leistų po pasaulį 
.pasiblaškyti. Petras priešinosi, bet sūnus gnfizino 
‘ir gnizino. Tada tėvas išsivedė jį į lauką. Ten 
gulėjo didelis akmuo. Tėvšs paėmė tą akmenį ir 
apvertė, o sumiš nusitvėręs pakėlė. * '

— Oo! tu jau tvirtesnis už mane! Gali ke
liauti. Tik saugokis visokių pagundų ir nepasiti
kėk pirmu sutiktu žmogilm. neišbandęs jo.

Atidavė Liūtui tą švilpuką, kuriuo prisišauk
tų milžinų žirgą ir išleido. .

Joja, joja Liūtas ir prijoja kryžkelę, šakojasi 
trys keliai, prie jų parašai: dešinėj — ŽMOGUS 

SOTUS, ŽIRGAS ALKANAS; kairėj — ŽIRGAS 
SOTUS, ŽMOGUS ALKANAS; per vidun - 
KAS JOS, TAS. NESIGAILĖS. C '

Liūtas pasirenka vidurinį kelią-ir joja. Ne
trukus pamato linksmą dvarą. Ten labai gražios 
panos šoka, dainuoja, linksmina svečiui Užeina 
jis. Mielai paritinka jį ir įtraukia į savo linksmy
bes. Nejučionih priartėja vakaras. Viena pana, 
labai patraukliai viliodama, nusiveda jį į tolesnį 
kambaiį ir siūlo gulti į lovą. Ji apsimeta gulsianti 
kartu. Lfutas susigundo: kaip tik gulė, taip ir nu* 
dardėjo žėm|n šu VišS lota, lyg Į prapultį.

Praeina mėtai, antrieji —■ nieko negirdėti 
apie Liūtą. Rūpinasi tėvai, laukia broliai, sesuo 
prarymo jo, pro langus bedūlėdama. Prašosi ant
rasis sūnus; Tauras, kad leistų jį brolio ieškotis 
Tėm nwtwda f baką Ir pamėtą/pėftŠM,, 
Liūtą. Paskui atiduoda jam kapšiuką, ir išleidtL 
Tauras UŽ gfcuriąftrtjš IŠ kapMukė pinigus įsitaiį) 
labai puikų Žirgą^ Tūbus ir išjoja. • *

Prijoja jis U pat kryžkelę. Pagalvojęs mt 
sprendSi, fed jd brolis bus pasirinkęs vidurinį 
kelią.-Jpja*. štai- ir dvaras. TUttrą dar meiliau if 
su didesniu džiaugsmu sutinka tos linksmosios 
panos, šoka, dainuoja ligj vakaro. Sutemus viena 
pana vedasi' gulti L At?kirą kambarį. Parodo loy|*’ 
Tauras lik .įvirto ir nugarmėjo į požemį.- ' •

(Btis daugiau) 4
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R. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
•tpytcmm m chiiuuai SUSIRINKIMU

MeMchiM Mrvktoduc

T*U M2-17X7 ufea 562-3715

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pasą 06058

— LKVS RAMOVĖS Chicagos sky
riaus nariy susirinkimas įvyks š. m 
birželio men. 20 d. 12 vai. .Jaunamo 
Centre. Valdyba

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal silsi tarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

DAR APIE V. K. JONYNĄ

Kaip pamename, 1979 m. dai
lininkas V. K. Jonynas ir jo: 
žmona I. Griežė okup. Lietuvoje 
buvo surengę savo kūrinių pa
rodą, Atidarymo' metu Jonynas 
labai nuolankiai dėkojo kom. 
partijai ir vyriausybei už suteik
tą malonę. Ta proga jis buvo 
plačiai aprašytas ir išgarbintas 
net per tris “Gimtojo Krašto” 
numerius.

Š.m. kovo mėn. Jonynui suėjo 
75 metai amžiaus. Balandžio' 
1 d. “G.K.” numeryje buvo pa-

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

nį valgį irgi atskirai gaudavo 
dvaro administracijos tarnauto
jai ir prasčiausias valgis tekda
vo darbininkams.

Man tas Putvinskių pervers
mas labai patiko. š'lo-Pavėžupio 
rūmai buvo apšepę, bet užtat 
kumečiams buvo ne apsmukę 
kumetynai, kaip kituose dvaruo
se, bet atskiros sodybos net su 
vaisių sodeliais.

Gal porą metų vėliau buvau 
vėl nuvykęs į Šilo-Pavėžupį, šį 
kartą buvo namie ir V. Putvins
kis. Jis man noriai rodė savo 
didelį žuvų ūkį ir aiškino, kaip 
ir kiek galima tą ūkį padidinti. 
O man vis rūpėjo pasikalbėti' 
apie tuos jo kumetynus. Perė
jom prie darbininkų bei kume
čiu reikalų. Pasidžiaugiau, kad 
jo kumečiai gražiai gyvena. Put
vinskis kažkaip numojo ranka 
ir sako: “Jie visai ne taip gerai 
gyvena, kaip aš norėčiau. Duo
nos, mėsos ir pieno gal jie ir 

. turi ar bent galėtų, turėti, jei
rimis iš mano tėviškės nusikėlė nepragertų, bet to juk neužten- 
į Šilo-Pavėžupio dvarą, priklau- ka- Mūsų žmonėms trūksta kul- 

. tūros. Jos trūksta ir mano ku
mečiams. O tą trūkumą išlygin
ti yra daug sunkiau, negu suda
ryti sąlygas, kad kumečiai tu
rėtų pakankamai duonos ir mė
sos. O kai žmohgus nekultūrin
gas, tai jis ir gyventi gražiai ne
moka”.

DR. FRANK PLECKAS ■ skelbtas Jonyno pokalbis su žur-
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71sf St Tel. 737-5149 

Tikrina skis- Pritaiko akinins 

ir “contact lenses".

nalistu' S. Krivicku, perspaus
dintas iš ‘Tiesos”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST Urti STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ietvirtad. 5—7 raL valė. 
Ofise telefonas: 774-2880, ,

JtoadeMilosį 448^545 . .į

’ Vladas Pūtvis

santį Vladui Putvinskiui . . . 
Antanas Juškus naująja vieta 
taip buvo sužavėtas, Kad net ke
lis kartus buvo atėjęs pas mus 
papasakoti, kaip jam ir jo šei
mai dabar gerai ir koks ypatin
gas jo dabartinis ponas. “Jis ku
mečiais taip rūpinas, kaip savo 
vaikais. O kas keisčiausia, jis 
net su savo žmona kalba lietu
viškai, nors ji irgi ne kaime, o 
Suvartuvos dvare augusi. Pas 
mūsų ponus atvažiuoja iš kaž
kur kiti ponai, ir su jais mūsiš
kiai kalbasi lietuviškai, nors tie 
svečiai esą labai mokyti ir viso
kiom kalbom moką kalbėti. O 
Šaukėnų Gorskiai ir kiti kaimy
nai dvarininkai retai ir tik trum
pam į Šilo-Pavėžupio dvarą te- ‘ 
užsuka”.

Prostatos, inkstų, ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 337IQ 

TeL (8132 321-420S

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Laidimii — Pilna apdraudft 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŽERĖNAS. TeL 925-8063 
%— ■ —■ ■ -.....

Apdraustu parkrtustymM 
w iš iviiriy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 374-1882 arba 37M9H

SOPHIE BAUCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniai* 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoti** W0PA - 1490 AM 

tranUiuoj«mot iš mūšy stvdijo* 
Marqu*tt« Parka.

Vedaja — Aldona Daukut 
Talafj 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ft. 60429

® RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvį Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
vulYN, 1360 banga AM, veikia iek- 
mafiBjfižii nuo 8 iki 8:30 vai ryte, 
perduodatna vėliausių pasaulinių 
□nfį santrauką. Be to, komenta
rą L HMTrika, dainos, ir Mildutės 

programą veda Stepo 
Kinkai. Biznio 

etpts i Baltic Ftorbfc — 
devanu krautuvę, SfŽ, E.

Telefonas 268-0489. Ten pat gau
damos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir Ue- 

tuvftkij dovanu.

Jonyno žodžiais, 1940 m. va-« 
sąrą Lietuva buvo ne rusų oku
puota, bet tik atstatyta Tarybų 
valdžia. Gyvendamas New Yor
ke, Jonynas labai susidraugavęs 
su L. Vladimirovu, šešerius me- Į 
tus ėjusiu Jungt. Tautu biblio- Į
tekūs direktoriaus pareigas.! 
Tos draugystės dėka tapęs daž- i 
nu svečiu rengiamuose susitiki
muose su sovietiniais veikėjais, 
dainininkais, ir muzikais. Fra-; net iki kraštutinumų: Jau kartą 

dažnai lankytis okup. Lie-j minėjau, kad jis buvo liepęs pro- 
tuvoje, kur išvažinėjęs virš tri ' ' " “
j u tūkšt. kilometrų.

(Tęsinys) „ •

Kovoje su poniškudo liekano
mis Vladas Pūtvis buvo priėjęs

; vėvių portretus išnešti ant aukš- 
j to į palėpę. Taip pat nesirūpino 
I d vai o rūmų išorine išvaizda, ty- 
j čia leido apgriūti Šilo-Pavėšupio 
į dvaro vartams. Pamatę didelį 
j kontrastą tarp mizeriškai atro

dančių dvaro rūmų ir gerai pri- 
žiūrė.ų darbininkų kumetynų 
bei puikiai vedamo ūkio, lanky-

AR' TIKRAI ŽMONĖS .
NUJAUČIA MIRTĮ?''

Senesnio amžiaus žmonėse 
psichologiniai pasikeitimai prade 
da pasireikšti apie metus prieš Į tojai dažnai labai stebėdavosi, 
jų mirtį, teigia vienas Chicagos! Vienas tokių lankytojų, Adv. 
universiteto psichiatras, išstudi-Į Rapolas Skipi.is, dabartinis Lie- 
javęs aštuoniasdešimt asmenų! tuvos Šaulių Ląįungos Tremtyje 
tarpe 70—90 metų.

Tarpe keturiasdešimties, ku
rie mirė, 34 aiškiai pajuto artė
jančią mirtį, teigia dr. A. Mor
ton. Liberman.

šiame Putvinskių dvare buvo j 
slapta, o vėliau vieša lietuviška 
mokykla. Bet Putvinskiui atro
dė, kad ne gana žmogų pamo
kyti rašto, reikia (jį perauklėti, 
o ypač atpratinti nuo svaigina
mųjų gėrimų. Taigi, Vlado Put
vinskio siela nerimo. Jis be pa
liovos galvojo, planavo ir dirbo, 
kad būtų geriau darbininkams 

! ir visokiems lietuviams. Atsisa- 
( kyti nuo dvarininko aristokrato 
j papročių ir galvoti apie darbi

ninkų reikalus daugiau negu 
apie savuosius, galėjo tik didelis 
revoliucininkas ir didelis žmo
gus. Toks ir buvo Vladas Put
vinskis.” (Rapolas Skipitis, Ne
priklausomą Lietuvą Statant, 
Terra, Chicago, 1961 n., pp. 162- 

mšcfaū Šilo-Pavėžupio dvarą. 165.) 
Tais metais Putvinskių vyrės-1 
niuosius vaikus mokė, o jaunes
niuosius globojo Emilijos Put- 
vinskienės sesuo Ona Gruzdytė, 
nes tuo metu Putvinskiai kažkur 
buvo išvykę ilgesniam laikui. 
Su panele Ona Gjuzdyte buvau 

su mokyklos

— Mat, tas mūsų ponas visai 
kitoniškas, bet labai geras, — 
tokiais žodžiais Antanas Juškus 
užbaigdavo ne vieną pasakoji-

Kai buvau 7-oj gimanzijos kla
sėj, 1906 tnetais pirmą kartą pa-

(Bus daugiau)

MIDAUS PILSTYTOJAS . .

Į Garbės Pirmininkas, pirmą kar
tą apsilankęs Šilo-Pavėžupyje 
1906-aišiais metais kaip 7-os kla
sės gimnazistas, rašo savo atsi
minimuose:

“Pereito šimtmečio gale mano 
tėvo kumetis Antanas Juškus su 
tėvais, jaunesniu broliu ir sese-

pažįstamas, kaip
kolege ir lie^uvate. Kažkokių 
švehčių proga ir nuvažiavau į 
Šilo-Pavėžtlpfo dvirą. šio dvaro 
rūmai savo arch 
panašūs į daugel:
rūmus, bet įab llivo pasenę ir 
gerokai apšepę. E dvaus saliono 
grindų parketai, s enos, lubos ir

nuvažiavau į

iiėktūra ' buvo 
o kitų dvarų

Pirmus skrydžius bitės bando,
Iš drevių Išlindę,
Per lankas gegužis brenda,
Su didžiuliais indais.
Ir medaus kiekvienai gėlei
Pila į taurelę, —
Skamba džiugūs vieversėliai, 

Kaip miškų varpeliai.
Alfonsas Keliuotis

— Šilčiausiai sveikina britus 
Falkland salų gyventojai.

MARIE BACHUNAS
Gyv. Chicago, Illinois I

Mirė 1982 m .birželio 16 d., 4:30 vaL ryto', sulaukusil 
Į91 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje. > I

Amerikoje išgyveno 79 metus. I
Paliko nuliūdę: pusseserė Estelle Stuchly. jos vyras John. I 

[dukterėčia Pauline Tulauskas, penki sūnėnai — dr. Raymoncil 
Bartz, Robert Bartz, John Stūchly Jr.,.'DonAld Štuchly.l 

[Joseph Bartz ir jų šeimos bei Liti giminės, draugai ir pa I 
Į žįstam i. Velionė buvo žmona mirusio Juozo Bachuno, bu-l 
Į vusio Tabor Farm savininko. |

Penktadienį,. 3:30 vai. popiety kūnas bus pašarvotas!
■ Evans koplyčioje, 9837 S. fcedzie Ave., Evergreen Park, III. Į 

šeštadienį, birželio 19 d., 9:30 vai. ryto bus lydima iš’ 
[koplyčios j St. Dennis parapijos bažnyčių, o pd gedulingų 
■pamaldų bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a.a. Marie Bachunas giminės, drangai it pažįstami 
[nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
Į paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ■ /

Nuliūdę lieka:
Pusseserė, dukterėčia, sūnėnai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans. Tel. 737-8600.

pati valgį val
kūne hegyve- 
Kad ūiano tė- ’ i
dvarely, kar- 
val gyvavome,

riuose buvo pžv; ždingą švara. 
Valgomajam kafibary stovėjo 
ilgas stalas, prie lurio Ęartū su 
ponais sėdosi ir tą 
gj ir darbininkAi, 
no kumetynuose,
viškėj, Msntvydės 
tu su sihfcf ūriis 
tai man atrodė visai natūralu, 
nes mano tėvai bivo kaimiečiai, 
tik įsigiję d v Arelį: Bet. kbd Put- 
VinskfaT; kefiiį dvėrų saidninkai, 
valgo' ItJrtū sU dafBininteus prie 
vieno staid ft tg pati $41 gį, tai 
buvo tikras perversmas. Juk pas 
kitus didžiuos’us dvarininkus 
būdavo net trys italai. Geriau
sius valgius ir atskirai valgydavo 
patys ponai dvarininkai, prastes-

Bet. kad Put-

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

EUDEIKIS!
GAIDAS -DAIMID 

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

I MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL: 652-5245
1RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIM t 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

I STEPONAS C. LACK IE SŪNŪS 
itI (lackawioq
|| ?424 WEST 69th STREET KEfubHc 7-121J
1 f 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot Hilu, >11 >74-4411

AMSULANSO 
PATARNAVIMAI

E

TURIME

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSI.

NARIAI; .i

Odearor <

LaiietEvią <[

Direktorių 

iKXSicijw s

Nuo
1914 ihėtii

u

AHO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Midland baring
Ufjpymo u aamu 

paskolų reikalus visos mfr 
sų apylinkės. Dėkojami 
Jums už mums parodyta 
pesitiktjinuL Mes norėtu
me būti jums naudingi 
ateitvie.

S^sVaitM apdra^toe 
iki $100,000

2657 W. 69 STREE*i 
Chictpa, IL S062\ 

Te’ 925-7^00 l

8929 $0. M AKLĖM AVb, 
Brldffaview, IL 6045i 

TaL 598-94001

P. J. RIDIKAS
ŪU B“. HALSTED STREET T«L YArd, 7-Un

BUTKUS - VASALUS

t - o

T«L: OLympie HMl

PETRAS BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA A VE. TeL: LAfiyeUe 1-317]

— Naujienos, Chicago, 8, fit Friday, .Tune 18, 1982



Dirželio 13 d.. Ciceroje buvo 
paminėtas Sovietų Rusijos daro
mas lietuviu tautos naikinimas. 
Pamaldas atlaikė ir pritaikinta 
pamokslą pasakė šaulys kun. B. 
Rutkauskas*. Parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Antano 
Skridulio, pagiedojo kelias gies
mes, o solo-Aldora Pank;enė. 
Pamaldos buvo baigtos JAV ir 
Lietuvos himnais. Dalyvavo pa
maldose ir vėb'au salėje su vėlia
vomis JAV kazo veteranų 9115 
postas ir Cicero jūrų šauliai. 
Vėliavoms vadovavo šaulys Au- j 
gustinas Ašoklis. Salės scena 
buvo meniškai išdekoruota So
fijos Palionienės. Ji buvo ir pro
gramos pranešėja.

Scenoje buvo iškab:ntos pa
vardės okupuotos Lietuvos did
vyrių. kurie už patriotizmą ken
kia kalėjimuose ar priverčiamų
jų darbų stovyklose, šį puikų 
sąrašą išrašė dailininkas Tričys. 
Laisvės žiburį scenoje užžiebė 
Cicero šaulių pirmininkas J. Mi
kulis ir Tautos Fondo įgaliotinė 
šaulė Antanina Repšienė.

Skautininke Bronė Variakojie- | 
nė akompanavo Aldonai Pankie- 
nei giedant JAV ir Lietuvos 
himnus. Invokaciją sukalbėjo 
.šaulys kun. B. Rutkauskas ir 
minutės tyla buvo pagerbtos 
genocido aukos, o Viktoras Mo- 
tušis parodė šių aukų skaidres. 
Tekstus paskaitė šaulys A. Sko- 
pas.
? Toliau sekė labai turininga 
inž. Antano Rudžio paskaita, ku
ris ALTo ir VLIKo kenkėjus iš
vadino kurmiais. Paskaita buvo 
labai vertinga, kelius kartus per 
traukta plojimais ir netrukus ją 
matysime “Naujienose”. Paskai
tininkui buvo įteikta prof. dr. 
Rukšos knyga “Kovos Dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės”.
; Lietuvos reikalu rezoliuciją 
JAV pareigūnams perskaitė inž. 
Stasys Dubauskas, kuri susirin
kusiųjų buvo vienbalsiai pri
imta.
; Meninėje dalyje Aldona Pan-

kienė, akompanuojant M. Mo- 
tickaičiui, padainavo 4 dainas, o 
bisui buvo išprašyta ir penkta i. 
Tarpe dainų, skaut ninkė Bronė 
Variakop^enė padeklamavo iš 
savo kūrybos apie lietuvių tau
tos karčias.

Minėjimas buvo baigtas “Lie
tuva Brangi”. Žodį dar tarė JAV 
karo veteranų 9115 posto parei
gūnas Jery Kasiulaitis, pasiges
damas mūsų jaunimo.

Minėjimą pradėjo ir baigė 
ALTo Cicero skyriaus pirm. dr. 
Motušienė, pakviesdama visus 
dalyvius prie kavutės ir užkan- 
dž’ų. Salė buvo pilnutėlė, apie 
200 žmonių, šių laikų knygnešys 
Rožanskas platino knygas.

Kadangi išpuolė Antanų var
dinės, o salė buvo išnuomuota 
sekančiam parengimui, tai dalis 
dalyvių susirinko pas Antaną 
Dumčių f r čia dar kelias valan
das pabendravo.

* * ♦
Birželio 27 d. Cicero įvyks

JAV Karo A/eteranų 9115 posto Benedict S. Jurėnas 
niknikas National Grove 3 nr. Certified Public Accountant 
Kas vyks, reikia važiuoti į vaka- 6031 Archer • Avenue 
rus iki Des Plaines Ave, paskui.' Chicago, Illinois 60638 
privažiavus Riverside, pasukti j Dear Mr Jurėnas: 
26 So. ir nedavažiavus 1 Avė. | 
arba Brookfield yra valstybmis 
parkas — National Grove 3 nr. 
Prie įvažiavimo plėvesuos JAV 
vėliava.

JAV karo veteranai visus mū
sų tautiečius kviečia dalyvauti.

S. Paulauskas

gių, veiks kavinė su priedais, 
barai ta-įvairiais gėlimais, lote
rija ir kiti įvairumai, o laimės 
šulinys, kaip ir kili renginiai, 
pagyvins svečių judėjimą.

Kad laimės šulinys nebūtų 
tuščias, gegužinės rengėjai ma
loniai prašo jau dabar gerrš r- 
džių aukotojų, paaukoti vertin
gesnių dovanėlių — fantų ir 
įteikti BALFo skyrių valdy
boms, o taip pat galima įteikti ’ 
BALFo centro įstaigoje, 2558 
Lith. Piaza (Lt., Chicago j e, dar
bo valandomis. Tel. 776-7582. I

Taip pat gegužinės rengėjai 
maloniai prašo visų BALFą pri-; 
jaučiančių, prisi minti 1 iepos
18 dieną, gausiai atsilankyti ge- 
gužinėn ir linksniai praleisti 
sekmadienio popiete. Savo atsi-1 
lankymu paskatinsi! BALFoj 
darbuotojus ir toliau talkinin
kauti BALFui.

Kostas Januška

Laiškas Naujienoms

Postmaster General William 
, F. Bolger has asked me to re
spond to your letter suggesting 

j the issuance of a stamp honor- 
I ing Stephen Darius and Stanley 
Girėnas.

We receive many hundreds of 
suggestions for stamp subjects 
each, year, but only a few can 
be selected because of the li
mited number of stamps issued 
annually. The Citizens’ Stamp 
Advisory Committee . has the 
task of reviewing the proposals 
and making recommendations 

. to the Postmaster General for

3
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RIAL ISTATI FOB IALI
Mm«L tem4 — Pardo 
MAL 1STATI FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

G u bernai torius James 
Į Thompson ir ponia suruošė spe
cialų priėmimą Čikagos Konsu- 
larinio Korpuso nariams ištai
gingo Chicago Club menėje. 
Pasisveikinęs su generaline kon
sule Juze Daužvardiene, ilges
niame pasikalbėjime, gubsrna- 
torius maloniai prisiminė jo ir 
prezidento Reaghno" apsilanky
mą Lithuanian Piazoje, lietuvių 
vaišingumą, ir-- jo' draugiškus 

į santykius snlietuviais, veikėjais. 
Jis ketina vėl neužilgo aplankyti 
Lithuanian Plaza ir pabendrau
ti su lietuviais.

įpareigoti paruošti ir įgyven
dinti priemones arklių skaičiui 
didinti, jų reprodukcijai gerinti. 
Kiekvieną mėnesį pasitarimuose 
analizuojama arklininkystės bū
klė. J..

(Iš Eur. Liet.)

BUTŲ NUOMAVIMAS
.« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE - . .

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
1 - - - - -T"..- ■ - ------ "S. A2

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrologicab 

Tarot Cąrd Readings
: l$10

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S.~Archer Av ?.

\ Tel, 523-3685 (Pr.)

- Astrological-

ARKLIŲ BUS DAUGIAU . . .

“Valstiečiu laikraščiu5’ 27 nr. 
buvo išspausdintas J. Astraus
kaitės laiškas,, kad,dėl arklių trū
kumo Kauna'rajono “Draugys
tės” kolūkio? žmonėms, sunku

BALFo gegužine
Kaip jau yra įprastas posakis, 

ir būtent: “BALFui paaukosiu 
daug nenustosi”. .

Tam tikslui, BALFo Chica- 
gos apskrities ir skyrių valdy
bos rengia bendrą gegužinę, kų- final approval. . 
ri įvyks š.m. liepos 18 d. (sek- . The Committee previously 
madienį), Jaunimo Centro' pa- considered the proposal to com- 
talpose, 5620 So. Claremont memorate Messrs. Darius and 
Ave., Chicagoje.

Gegužinėje prityrusių šeimi
ninkių bus paruošta skanių vai-' ever, I have requested that the dybos ' yirsir.rnko pavaduotoją

Girėnas, but did not recommend įdirbti: sodybinius sklypus. 
•. issuance of such a stamp. Ho^y-

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

— subject be placed on the agenda 
for Committee reconsideration 

’ at the. next meeting. Your en- 
dorsement will be added to the 
file prepared in support of the 

$ proposal.

Kauno rajono žemės ūkio vai- 
js 

t V. Eelijošiūs paaiškino, kad išti- 
krujų tame kolūkyje šimtui hek
tarų dirbamos žemės tenka tik 
pora arklių.2 v ‘ . '.
Imtasi priemonių padėčiai pa

taisyti: ūkiams nustatytos už-

■ GERAS ŽODIS GALI
X DAUG NULEMTI

šiandieninėje mūsų gyvenimo j 
aplinkoje,, kai nervai, taip sa
kant, būna pertempti, mes, be 
ypatingos atodairos, pasakome 
piktą žodį namuose, sueigose ar 
draugų tarpe. Po aštraus atsa
kymo, dažnai išsivysto smarkes
ni ginčai Tai nėra pagirtini J 
reiškiniai, ypač šeimyniniame Į 
gyvenime. Pikti žodžiai gali pa
daryti tiek žalos, kad vėliau 

< unku būna tą viską atitaisyti.
Kas nesugeba kontroliuoti sa

vo temperamento, tas kenkia ne 
vien kitiems, I>et ir sau. Niekam 
nėra smagu būti'drąugyšteje to, 
kuris bando pašiepti :ar įžeidinė-i ‘ 
ti jam artimus žmones; Geras I 
išauklėjimaš reikalauja kantru
mo, susivaldymo, daugiau šyp
senas, o mažiau rūstybės. Prisi
laikant šių taisyklių, gyvenimas 
bus smagesnis jums, jūsų šei
mos nariams ir artimiesiems • 
draugams.

j 2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. , 
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

M

f

iy2 aukšto, 2 miegamieji, mū- 
irrinis bungalow, šaldytuvas 

krosnis. Garažas.
Marquette Parko-apy

linkėje. Teirautis:
233-5317.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ
- LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

■%

gi We appreciate '"your interest j duotys, ūkių vadovai specialistai sitepa.
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in our stamp program. z 
Sincerely, 
Gordon G: Morison 

Assistant Postinaster General
Customer /Services Dept. •:

J

PASSBOOK 
SWINGS...

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir s$žiiiin$aL. & 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinis* 

kams.' Kreiptis:.
A. LAURAITIS 

4M5 So. ASHLAND AVI.
- v JTeL 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

Pirdivima* ir Taisymas 
2646 Wwf 89th Strwf 
T»L REpvMk 7-1941

PRIVATE LAKE 
DEVELOPERS 
CLOSE OUT SALE

NEPRAKTIŠKA
Juodukas pasakoja kitam:
—7 Aš tikrai nenorėčiau tureli Į

■hal'tų.’vaikų,: nes .jie greitai SŪ-įNo money down to qualified buyers.
; % acre" improved lot. with access to

i I

sea us for 
financing 

AT GUI LOW UTB
TO HLVOUR true

Int*r»$t Compounded 
Daily and Paid Quarterly

T lnt»rwt Ritei 
?a>d on Savings

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

— Lietuvių Tauragės klubo 
pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks birželio 27 d., sekmadienį, 
2 vai. popiet, šaulių Namuose. 
Nariai prašomi dalyvauti. Po su
sirinkimo bus vaišės. ’•

' Valdyba

FSLIC
*• JBt

Mutual Federal 
Savinas and Loan

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

r ^ SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

i 73 dLXC vvvu Avrv, ----------------------- -

j 330 acre spring-fed lake (Lake Holl- 
day). Water skiing, Fishing, Camping, 
Sailing and Etc. Located 45 miles west 

of Chicago Midway Airport.
. Financing up to IQ years.

Call: Ed Shaputis
I (312) 552-7467 } j

f ■' ~ -■ 1

Siuntiniai į Lietuvą* 
ir kitus kraštus

P. NEDAS,' 405? Archer Arenus, 

Chicaęo, III. 404M. TsL YA 7-59M

PERSONAL 
Asmenų Ieško

READER & ADVISER
CARD READING

Advice cn all problems of life.
If you need help or are worried, 
she will advise you on all life’s 
affairs — love, marriage, health 
and happiness. Will also tell you 

how to succeed in life.

MISS JENA

2746 W. 47th St, Chicago
i 254-5969

M. ŠIMKŲ
< > • <ri.- .'7

... ' Notiry Public ~ <•
• INCOME TAX SERVICE '

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

40642, . 4244454

F. 1*»*H*. *<e*t
W. W» M

Case.,

DR. ANTANO J. GUSENO RASTA! t *
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo a-taiminimua,

Dr, A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905. 
mettį įvykius, Jablonskio ir Totoraičio Jannas dienas ir 
rusirūpinimą ___ _

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jq priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A J. Gnssen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Hk___ 1
GaHma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 81 peraiuntiroo išlaidoms.

18.00

13.00

82.00

■b

KAIP SUDAROM] 
TESTAJIENTAl

Tuo reikalą Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis:

Knyga su formomis ganna- 
Naujienų administracijoje,

AdYOfcAtJM

GINTARAS P. ČKPINAf
Darbo vilmdat: Mc 9 nL ryt*

6 n! vtk- SešUdiani
9 nL ryto iki 12 nL <L 

Ir pagal voMtarima.
T«L 776-5162 art® 77I-51M

M4I We*t «3rd StrM
CUeaca, f

ma

“LIUCIJA
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni , apsa

kymai, 184 psl. Kaine $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

ALL YOU NEED I

6 — Naujiena, Chicago. 8, HL Friday, 1^, 1982




