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NUŠAUTAS ARAFATO ŠTABO
> viršininkas abu Valid

- f ' ■

BEKA SLĖNYJE, 45 MYLIŲ ATSTUMIU NUO BEIRUTO, 
20 GERAI GINKLUOTŲ VYRŲ JĮ NUŠOVĖ IR NUŽYGIAVO

tiktai iš Beiruto, bet kitose sr 
lyse Izraelio kariai nejudėjo.

Trečiadienį paaiškėjo, ka 
pulk. Abu Valid tarnavo Jord; 
nijos kariuomenėje. Tvirtinam, 
kad Jordanijos kariškoji vad 
vybė pulkininką Abu Valid g. 
na gerai pažįsta.

1970 metais Jordanijos k; 
riai privertė palestiniečius išs 
kraustyti iš Jordanijos. Pulk 
nink'aš Valid išvyko kartu su p: 
lestiniečiais ir tapo palestinieči 
kariu. ’Yra: pagrindo manyt 
kad ‘jordahkčiai padės išaiškii 
tf tikrą nušauto' pulkininko a: 
menybę. , J ” •

BEIRUTAS, Libanas. — Pir
madienio rytą Beka slėnyje bu
vo nušautas palestiniečių pulk. 
Saad Sajel, kuris buvo žinomas 
dar Aba Valid vardu.

Nušautasis buvo pasiryžęs tęs
ti kelionę į Damaską, bet ne
spėjo išvažiuoti. Jis buvo pas’-“ 
ruošęs lipti į automobilį ir vieš
keliu leistis i Damaską. Netikė
tai prie išvažiuojančių priartėjo 
gėrai ginkluotų vyrų' grupė, 
apsupo mašiną ir paleido didoką 
šūvių skaičių į Arafato štabo vir
šininką Abu Valid. Kartu su 
juo važiavusieji kariai,nebuvo 
paliesti. 4 Pulkininką nušovusi 
grupė organizuotai pasitraukė.

Likusieji karininkai tuojau 
įkėlė sužeistąjį į. automobilį ir 
išvažiavo į Damaską. Kai pasie
kė ligoninę, -pulkininkas jau bu

vo į palestiniečių politinius'rū
kalus, bet jis vadovavo visiėms 
teroro veiksmams ir kovoms.

Nušautąjį gerai pažino
' ‘ tiktai Arafatas

Pulk.. ŠaaęĮ.jSajeĮ- arba Abu 
gerai pažino Uktėi pąts Arafaiag. 
Pųikininkas kartų su- Arafatu 
atvažiavo, iš . Paryžiaus? “Jiedu 
kąFttU'aptardavo visus-Al Fata 
grupės prgHnizųojSantisy,; karo 
Veiksmus^- Jj' vądrųdave ;d,ar • ki
tais" 7 skirtingais vardais," bet 
tikrojo jo, vardo niekas nežinojo. 
Jis buvo drąsus ir ryžtingas. 
Arafatui jis patiko, nes buvo 
tylus, ramus ir daug nekalbėjo. 
Net .tįę jkajidirikai, kurie kartu 
s.u .juo važiavo į Damaską tik
rojo jo vardo neklausė. Jis gra
žiai kalbėjo rusiškai. Kai Arafa
tui reikėdavo su rusais susižino
ti, tai jis visuomet veždavosi sa
vo pulkininką Sajelą.

Buvo pasiūlymas sužeistąjį 
nuvežti į Libano ligoninę, bet 
karininkai įsakė važiuoti tiesiai 
j Damaską, nes ten esančios ge
resnės ligoninės. Arafato štabo 
viršininkas gražiai kalbėjo ir 
arabiškai.

Pulkininką Sajel grąžino 
į Libaną

Pulk. Saad Sajel jau buvo iš
važiavęs iš Libano. Jis išplaukė 
kartu su tais palestiniečiais, ku
rie iš Beiruto pasiekė Siriją, La- 
takijos uostą.'

Bet vėliau buvo padarytas nu
tarimas padėti išmušti Izraelio 
karius iš Libano. Palestiniečiai 
turėjo žinių, kad Izraelis turėjo 
4,000 karių. lytinėje Libano sri
tyje. Izraelio kariai pasitraukė

SOCIALISTAI GELBĖJO
PREMJERĄ A. MORO

ROMA..
partijos. pirmininkas Bet tin 
Craxil4yi valandas liudijo Ik 
lijoš teismui- kaip- ji
susirišo su Raudonosios brigs 
dos nariais,* kad-išgelbėtų buvu
sį Italijos premjerą Aldo Moro.

Craxi pasakė - teismui, kad 
Raudonosios brigados atstovai 
būtų,sutikę, paleisti. Aldo Moro, 
jeiguJfrikŠė"dęmokrato 4&4reot-

. Italijos

šiomis dienomis Izraelyje vyko didelės demonstracijos prieš permjerą Menachem Be 
giną. Demonstrantai reikalavo, kad jis atsistatydintų. Beginąs sutiko sudaryti komisi

ją Libano žudynėms ištirti, bet nesutiko pasitraukti iš valdžios.

PREZIDENTAS REAGANAS GINA 
SAVO POLITINE LINIJĄ

Praeito antradienio vakare 
prez. Reaganas turėjo pusvalan-

lė j iine ‘fe ftJkėnĮb^Rs.udcilpsios 
briga^/Ji&riu: . r -r z

į <j _ _ _
f džio pasikalbėjimą su spaudos, 

krngį^i^įjS7bėt" jie- radijo ir televizijos reporteriais, 
nesutiko ,ėiii?į jokįasTderybas su’’ K------J'~*■ 4-1—.
teroristais: ••‘Fąfis." Andreotti’ atsi- 
sa k ė įtartis su Mafijos‘nariais.

Tada Aldo Mord buvo nušau
tas kėliais šūviais, į galvą, padė
tas į, automobilį, nuvežtas į Ro
mą k pastatytas aikštėje visai 
prie " Vidaus reikalų ministeri
jos. Aldo Moro žmona ir vaikai 
kaltino to meto vyriausybę, ne
norėjusią išgelbėti josios vyro.

—, Trecadienį -Madride, Ovie
do mieste, Barcelonoj, Zarago- 
zoj, Leone, Sevilijoj ir Kordo-

kuris buvo perduotas per televi
zijos kanalus. Jo manymu, atei
nančią savaitę Amerikoje nedar
bas gali pakilti ligi 10%, bet vi
sos aplinkybės rodo, kad ekono
minė krašto padėtis pradeda 
palengva atsigauti.

Kai dėl mokesčių 1983 metais 
mažinimo, Reaganas pareiškė, 
kad jis laikysis savo pažado, ne
žiūrint net deficito didėjimo.

Prezidentas apkaltino Kon
gresą ir Demokratų partiją dėl 
susidariusios ekonominės painia
vos, kurią mėginama suversti

boj buvo išsprogdintos ispanų vien tik ant jo pečių, nežiūrint, 
vyriausybės įstaigos. Neišsiškin-1 kad ta nedarbo problema jau tę-

* _ — I • • • T 1__ J _
ta, kas sprogdino. Manoma, kad 
tai yra vaškų grupės darbas.

RUSŲ LĖKTUVAS 
NEMOKĖJO NUSILEISTI

KALENDORtLIS
Spalio f: Remigijus, Mantis, 

Nauda, Veltė, Kadugis, Krivė.
Saulė teka 6:47, leidžiasi 6:34.
Oras žiltitA
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Caspar Wetabdtjo
—     — —* ’ -

Caspar Weinbergcris įsakė 
Amerikos marinams ne tik
tai padėti Libano valdžiai 
palaikyti, bet ir visiems Bei
ruto vaikams duoti po ke- 

irtt skardinėj pieno.

siasi visą dekadą.
Demokratų tvirtinimą, kad su 

mažėjimas infliacijos išėjo vien 
tik neturtingųjų nenaudai, Rea
ganas pavadino nevykusia argu
mentacija.

J paklausimą, kokia yra pa
dėtis dėl mokinių vežiojimo į 
mokyklas rasių maišymo tiks
lais, pasakė, kad jis neturi nieko 
bendro su Teisingumo Departa
mento pirmadienį padarytais 
pranešimais, kurie liečia tik pa
skirų organizacijų į departa
mentą intervencijas.

įskilus klausimui apie dabar
tinius Libane įvykius, Reaganas 
atsakė, kad jo vyriausybė visai 
nesikišk į Izraelio vidaus reika
lus ir nesiima jokios atsakomy
bes dėl Libane įvykusių žudynių.

ĮKariški lėktuvai F-16, kurie 
buvo numatyti parduoti Izrae
liui, ir kurių pardavimas, karui 
tarp Izraelio ir palestiniečių įvy 
kus, buvo sulaikytas, ateity bus 
vėl parduodami. Savo įsiparei
gojimo apsaugoti Izraelio vals
tybę, Amerika 'r toliau laikysis.

LIUKSEMBURGAS, sostinė. 
— Sovielų transporto lėktuvas, 
laimingai pasiekęs aerodromo 
taką ir pradėjęs žime ristis to
lyn, staiga pasuko iš tako, kirto 
j šalia augančius medžius, užsi
liepsnojo «r sudegė.

Lėktuve buvo 77 žmonės. 
Dvylika keleivių žuvo, o 65, dau
gumoje sunkiai sužeisti, išvežti 
j ligonines Policija ir ugniage
siai tvirtina, kad lėktuve buvo 
66 keleiviai ir 11 įgulos narių.

Tvirtinama, kad 40 keleivių 
ir 6 įgulos nariai patys suskubo 
iššokti iš degančio lėktuvo, liet 
kiti žuvo liepsnose. Oras buvo 
geras ir lėktuvas laimingai pa
siekė aerodromo taką, bet ne
suprantama, kokiais sumetimais 
pilotas būtų pasukęs iš tiesaus 
tako. Sunkiai sužeistieji kelei
viai nuvežti j Metz miestą, nes 
prancūzai turi geresnes priemo
nes gelbėti.

KINIJA STATO DVI 
ATOMINES DIRBTUVES

PEKINAS. •— Kinijos vyriau
sybė nutarė pastatyti dvi atomu 
varomas energijos dirbtuves. 
Statybos darbui-Vadovaus jauni 
Kinijos inžinieriai, 
baigę specialu kursą. . '

Viena dirbtuvė 1)U5 netoli Šan
chajaus. Ji gamins elektros ener
giją visai Šanchajaus sričiai. 
Dirbtuvės pastatymas kainuos 
290 milijonų dokrių. Inžinieriai 
tvirtina, kad ši dirbtuvė pradės 
elektros energiją gaminti 1988 
melais.

„Amerikoje "

Antrą dirbtuvę kiniečiai pra-. 
dės statyti Guandong kalno pa
šlaitėje, visai netoli Hong Kon-

AFGANISTANE TERORAS 
VIS TEBETĘSIA MAS

NEW DELHI, Indija.— Vyks
tantį netoli sostinės Kabul vie
name nedideliame mieste baza- 
rą užpuolė rusiškieji malūnspar
niai ir nužudė bei sužeidė apie 
200 civilių — vaikų, moterų ir 
paauglių, pranešė trečiadienį 
Vakarų diplomatai iš New 
Delhi, Indija.

Afganistano partizanai, atsi- 
keršydami rusams už afganista
niečių žudynes, raketomis ir 
automatiniais ginklais apšaudė 
Rusijos ambasadą Kabule ir ten 
pat esamą komunistinės Afga
nistano valdžios radijo stotį, ją 
beveik visai sugriaudami.

DIDIEJI AMERIKOS LĖKTUVAI 
ATNEŠ MARINUS I BEIRUTĄ 

C.

PASISUKINĖJO SOSTINĖS PADANGĖSE IR PRANTA 
KAD JAV ATVYKO TAIKOS ATSTATYTI

BEIRUTAS, Libanas. — Tre
čiadienio rytą didieji Amerikos 
transporto lėktuvai, besiruošda
mi leistis Beiruto aerodrome, 
nusileido gana žemai, pasisuki
nėjo IJbano sostinės padangėse} privalomi 
ir pranešė sostinės gyventojams, 
kad amerikiečiai atskrido laikos 
atstatyti visame Libane.

Libaniečiai laukė Amerikos 
karo laivų, kad įplauktų į Bei
ruto uostus ir išlaipdintų Ame 
rikos karius, tuo tarpu ameri
kiečiai atskrido į Beirutą tiesiai 
iš Graikijoje esamų Amerikos 
karinių bazių, besiruošdami leis 
tis Tarptautiniame sostinės aero
drome, visai nusileido ir prane 
šė; kad amerikiečiai padės Liba 
no~ vyriausybei atstatyti taiką 
visame krašte.

Vėliau, iš lėktuvo išlipęs JAV

pareiškęs, kad Libane jau 
baigė “žudynių ciklas”. I 
tvarką palaikys Libano v 
sybė, kariuomenė >r pc 
veiks teismai. Jų sprendim 

ne tiktai nu1 
siems, bet ir vyriausybe 
riams.

Izraelio kariuomenės 
nespėjo išvežti iš vakarų E 
visko, ką jie būtų nore, 
raelio kariai, suteikę paj 
nes informacijas Libano v 
tsybės atstovams, pasitrau 
pačių izraelitų nustatytos

BREMENE VOKIEČIAI
DA RUSAMS PASLAP'

NEW YORKAS, N.Y. - 
Padienį vokiečių pramonė 
Į Soyi-tų laivus Ameriko 
mintus kompresorius d

k“.ri',"me.nės taip p.

"<Tžypu” "TaeCvTena papneš’ 
Amerikos^ vėliava. Iš lėktuvo li
pantieji marinai sėdo j karišku? 
automobilius ir išvažiavo į mirs-1 
to centrą, kad galėtų prisilatyt Į Sekretorius Shultz nu 
Libano vyriausybei, pasiryžusio j madienio tariasi su Ei 

valstybių atstovais, atvyl 
i Jungtines Tautas. Sekn 
Shultz vokiečiams, pranci 
italams ir britams pareišk 
šiaurės Atlanto Sąjungos 
hirės aptarti Sovietų Są 
parduodamus dalykus. .Ii 

‘susitarti, kad rusai n< 
elektroninių įrenginių, n 
bus vartojami prieš Vaka 
"opą.

Sekretorius žmo, kad P 
dja, Didž. Britanija bei 

> dabar ir Vokietija, atidj 
sams Amerikos pramoni 
slaptis kompresoriams g:

atstatyti taiką ne tik sostinėje, 
bet ir visame krašte. Gyventojus 
teigiamai nuteikė sostinės gat 
vėse pasirodžkisieji JAV mari
nai. Visiems buvo aišku, kai 
žudynės; pasibaigė.
. Aerodrome nusileido keli d 
dičji/JAV lėktuvai, alvežusiej 
ne tiktai JAV karius, bet ir jiem 
reikalnigus šovinius bei maistą 
Amerikos lėktuvai atvežė mais 
to ir išbadėjusioms Beiruto žmc 
nėms, pirmon eilėn — vaikams 

Beiruto radijas pakartojo dal 
prez. Reagano kalbos, kur ji 
sakė, jog Amerikos marinai š 
kartą tol bus L;bane, kol iš U 
bano teritorijos išvyks visi už 
šiemečiai.

Generolas baronas, Izraelit.
go. ši dirbtuvė bus didesnė, rei-( gynybos meisteris, buvo pasi 
kės daugiau laiko jai pastatyti, ruošęs padėti Libanui išvalyt 
Ji pradės veikti tiktai 1990 me-' visus Beiruto užkampius ir nu- 
tais. Ji teiks elektrą visam Ilong ginkluoti t .n besislapstančiu: 
Kongui ir jo apylinkėms. > palestiniečius, pasiryžusius ir 

--------- i toliau vesti kova prieš izrac 
litus.

Visos Libano politinės grupė 
yra pasiryžusios bendradarbiau
ti su prezidentu Aminu Genia- 
jcliu, <» šis kelia s atvejais yra

Jeigu generolai vėl kibs 
prie Solidarumo veikėjų, tai vėl 
prasidės demonstracios ir bėdos 
gamybos dirbtuvėse, pranešė 
Varšuvos Solidarumo vadovybė.

.dujotieknii stAtyti. Vo 
paskutiniai siunčia rusan 
kalingas priemones.

— Lenkijos generolai 
inka leisti Solidarumo 
)rganizuoti darbininkų, 
)ijo leisti komunistams 1 
iuoti unijas.

— Sandinista! labai nc 
<inti JAV spauda, netiksi 
ašančia Nikaragvos gyv

— Sovietų valdžia te ii 
rainą Laosui. Brežnevas 
tenkintas, kad Laoso ko 
tai nieko negauna.

George Wallace laimėjo pirmuosius rinkimus Alabamos gubernatoriaus 
pareigoms. Jis gavo daugiau balsų, negu kiti Demokratų kandidatai.

: ■



LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA. VOKIETIJOJE

1933 m.

SERVE WITH PRIDE ĮN
IKĘ NATIONAL GUARD.

(Tęsinys)

1927 m.

ATSISVEIKINOME: SU DĮ-
ĘEKT JONU KAV ALMINU

Š. m. liepos 1 d. vakarienė bu
vo iškilminga: papuošti stalai, 
paderintas valgis. Gausesnis ir

TOKELĖS
ktestęUis rusų parodymais, tai 
dar nėra “daugelio” teigimas,

amžius*.- jį .^pasaukė- i
karalius nukeliavo
širdimi, o kitas dvi paliko prin-* 
cams ir princesėms. Tai Kava
liūnas, kuris visą širdį 'įdėjo -į 
darbą gimnazijoje ir grįžta -tiį 
su į JAV-bes. Su jo išvykimu 
Vasario 16 gimnazija netenka

I Amerika atvažiavo Vilniui 
Vaduoti Sąjungos pirmininkas 
prof. M. Biržiška. Jis aukų ne
rinko. Važinėjo po kolonijas ir 
skaitė paskaitas.

1932 m.

see us for 
j)Hfc financing 
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2x0511 
yli 3r ?

Test garbingų svečių. Vak. Eu
ropos lietuvių vysk. dr. Antanas 
L. Deksnys. keletas Kuratorijos 
narių ir jos pirm. tėv. Alfonsas 
Bern n toms, visi lietuviai moky
tojai, gimnazijos tarnautojai ke
letas mokinių tėvu ir kitu sve-

Su gimnazija skiriasi ir pora 
vokiečių mokytojų bei sekreto
rius Petras Veršeli. Gimnazijos 
vadovybes padėka lydi juos pa
sirinktame kelyje. Telaimina 
Dievas visus. Esame vienos šei
mos nariai; tokiais pasilikime vi 
sadds.

Vokietijos LB vadybos vardu 
atsisveikino vicepirm. Živilė 
Grodbergienė, Mokyti ir auklėti 
lietuviškąjį jaunimą svetur — 
labai svarbus ir atsakingas dar
bas. Iš JAV-bių atvykęs J. Ka
valiūnas gabiai vadovavo tam 
darbui dvejus metus ir už tai 
nusipelnė LB padėkos. Jis pa
veikiai dalyvavo ir Vokietijos 
LB veikloje. Atvykęs į gminazi- 
ją, jis tuoj įstojo į LB Romuvos 
apylinkę ir buvo išrinktas į LB

SŪDCK*^ 
^America

pavyzdingo direktoriaus, Vokie
tijos LB nustoja uolaus nario, o 
Hųettenfeldo lietuvių katalikų 
parapija — geriausio krikščio
nio, kuris per dvejus metus su 
ponia kasdien meldėsi už gim
naziją ir jos geradarius. Jis su
stiprino tikybos dėstymą— taip, 
kaip vokiečių švietimo ministe
rijos programoje numatyta ir 
kaip pritinka krikšččioniškai mo 
kykląi. Linkėjo sulaukti iš Kri
staus tų malonių, kurias yra pa
žadėjęs ištikimiems savo tar
nams.

MaĮdą sukalbėjo vysk. Deks- 
rys. Baigiant vakarieniauti, pir- 
mą> kalbėtojas tėv.Alfonsas Ber 
natonis pastebėję, kad bendra 
vakarienė šiais mokslo metais 
paskutinė. Toks vakarieniavi- 
mas nėra vien tik jėgų papildy
mas maistu, bet kartu ir paben
dravimas. Atęinapčiais metais 
prie bendro stalo nebeturėsime 
kai kuriu mokinių ir ’mokytojų. 
Ypač pasigesime direktoraius 
Jono, Kavaliūno su ponia. Per 
dvejus metus jie suaugo su šia 
mokyklą. Direktorius atidavę 
jąi visas savo jėgas. Darbas bu
vo sunkus, bet našus. Įsisiūbavę 
nuotaikos aprimo, mokinių skai
čius pakilo. J. Kavaliūnas grįž
ta Į JAV-bes ne ilsėtis, bet to
liau dirbti lietuviško švietimo 
darbo. Tikimės, kad ir už juru 
būdamas, mūsų neužmirš. Kad 
visados gimnaziją prisimintų, 
įteikė varyje graviruotą jos pa
veikią. o poniai — puokšte gė
lių ir rakūno su vaikučiu statu
lėlę.

Aplęidžia gimnaziją ir mokyt. 
Emiįj

Buvo suorganizuotas Lietuvių 
Tavernų Savininkų Susivieniji
mas Cook County. Organizato
rius ir pirm. G. Chernauskas, 
sekr. F. iL Valaitis. 1935 m. jie 
išleido šešis numerius mėnesi- 
ruko Kviesivs.

ALEKSaS ambrose

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIU 
ORGANIZACIJOS

1950 m.
Vytauto Didžiojo jubiliejus
Lietuvių katalikų komitetas 

1930 m. spalio 26 d. surengė di
dingą Vytauto Didžiojo jubilie
jinių melų minėj liną. Progra
mai Ashland auditorijoj vado
vavo prof. Mast-Mastauskas. Iš 
visų lietuvių parapijų buvo su
organizuoti paradavimai auto
mobiliais. Į iškilmes pasakyti 
pagrindinės, kalbos atvyko gu- 
oerna torius Louis Emersonas. 
Be jo, kalbas pasakė Lietuvos 
konsulas A. Kalvaitis, J. Bag- 
džiūnas ir kiti. Dainavo virš 400 
dainininkų, dirig. A. Pocius. Vy
tauto medalis buvo nulietas Chi
cago j e. Iškilmių dieną jo” buvo 
išplatinta daugiau kaip 20,000* 
niedąiįų. Gauti pipjgąi padengė 
minėjimo išlaidas.

1931 m.

enmigK w bed to fight che Bririah 
wrimdunv But fcjp of (Km. we had to f<hi 

i weorfier. to •

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos komitetą 1933 m. suda
rė: adv. A. Mastaųskas pirm., 
L P. Varkala vicepirm., J. Ą< 
ALekeliūnas vicepirm, dr. A. P. 
Poška vicepirm., adv. A. A. šla- 
kis ižd., A. S. Vaivada sekr., S. 
r. Bytautienė ir S. S. Sakalienė 
— iždo globėjos.

Lietuvių dienos programa įvy
ko 1933 m. liepos 16 d. Hall of 
Science. Vienyti chorai — vado
vas A. S. Pocius, orkestras — 
vadovas K. Steponavičius, J. 
Babravičius, A. Soloveičikaitė - 
Steponavičienė, G. Giedraitienė, 
K. Bartušienė, tautiški šokiai

ima.
gsėjo įnėn. buvo 
u inkcrporuolo 

Clūcagcs Pasau- 
Asociacija. šios 

tikslas — dirbti.

— Filipinų prezidentas Mai - 
cos, praleidęs dvi sąyąįtes ĄnL- 
trikoję, trečiądĮ^^išjįĮąvajų sa
lų išskrido namp.

Gegužės 18 d*ena Visuomis iš
važiavo į Lietuvą. Atvažiavęs į 
Ameriką, jis mėgino suorgani
zuoti naują tikėjimą, bet nepa
vykus — grįžo į Lietuvą. Jis yra 
išleidęs keletą brošiūrų apie sa 
vo naująjį tikėj 

1929 m. ru 
suorganizuota 
Visų Lietuvių 
lines Parodos 
organizacijos 
kad 1933 m. Pasaulinėje Paro 
dpje lietuviai galętų kuo geriau 
šiai pasirodyti. .Asociacijos sekr 
M. Žickus. Bet neturėjo progo.- 
pasirodyti, nes 1932 m. buvo sū 
darytas parodos komitetas.

thify H* t b
Mm.

\jner*aa šsvinp
Buy LMjcec* Sctw Šavkifp b

Keliolika New Yorko, Nęwi 
Jersey ir Connecticut lietuvių1 
agentų, susirinkę Brooklyne; 
įsteigė Lietuvių Laivokarčįų Są
jungą Amerikoje. Iš pat pradžių 
įsirašė Vienybės Agentūra, J. 
Ambraziejaus, Ą. S. Trečioko, ir 
J„ Vasiliausko. Vėliau prisijun
gę cįaugiau.'Vaidyba: J. Ambra- 
zįęjus pirm., J. Sękys sekr. ir! 
Ą.‘ S. Trečiokas ižd. 1930 m. Są
jungai iš Chicagos priklausė: P. 

j Baltutis, Nauienos, V. M. Stul
pinas, Sandara ir J. J. Zolpis.

— P^gįežįys visą laiką imda- ‘
vo arkiyj’daipa^ P. Marcinkų to-' ^^8 nu
limešnėms kelionėms, bet būsi-. Rosslande įsikūrė Idealių Mo- 
mai kelionei į. Išpiją‘N^cįn- tetų klubas. Mokestis %l į rpe- 
kus nepakviestas.” j tus. Klubas kasmet ruošdavo du
—-----------------------------------parengimus, kai kada ir vaka-
^IRKITS JAV TAUPYMO bonus rienę. Pajamas dalinosi su Visų 

----------- - ---------------------- -- šventų parapija arba seselėmis 
kazimierie temis. Buvo sudary- 

--------------------- i tas dainininkių Tr muzikančių
' * ■ i

ratelis, kuris per parengimus ir 
%* : vakarienes atlikdavo programą.

: Buvo įkurta Metro politan 
: Laundry bendrovė su $50,000 

’f * : kapitalu. Pirmininkas ir vedė-
jas: V. Balanda. Likvidavosi 
1^32 metais.

f m t P Iš Lietuvos atvyko Katalikių
; Moterų draugijos atstovė rinki- 
’ aukų Karmėlavos ūkio mokyk
lai. Surinko apie $9,000.

! 1929 nu

Įmuk winter M ftręę nvam snow, toe. 
feoeang tempcruure*. AU serious enemies CO > 

annf without proper ckxhing, 
mrfy enough ioodana ^cre an

k wts an armv lang on coura^ 
thart on money.

Attd then the manėt came.
M |Z7jDa0dCm frtM< Ar *

Hmm • how wack ttL fiosoe

| — atliko šv. Kazimiero Akade- 
į mijoš baletas. Kalbėjo Pašauli- 
Į nės Parodos pareigūnas, įvedė 

ir pasveikino Lietuvių Dienos 
karalaitę p-lę Ievą Paulekiūtę ir 

. jos palydoves.
(Bus daugiau)

galėtų ir turėtų būti patrauktas 
šio krašto teisman. Tai turėtų 
atlikti bet koks didesnis mūsų 
veiksnys.

Kiekvienu atveju, joks Genius 
Procuta, gyvenąs Kanadoje, ne
gali tapti patikimu žinių ir įro
dymų kaupėju apie žydų žudy
nes Lietuvoje. Visa tai tegalės 

^būti atlikta, jei iš viso bus gali
ma atloti? tik .laisvoją y- nępri- 
klauscmjoje Lietuvoje. Dabar 

LGenius Procuta kalba ir skelbia 
tai, ko jis nežino ir negali pa
tikinti. Mat Xokjia kultūra bu- 
jvoJ^ntįaros^ Syiešos suvažiavi- 
’ifte. geriau būtų šokę, o ne 
kalbėję. **

Juozas Nendriūnas

GENEROLAI NEGALI 
P AKĘSTI SOLIDARUMO

VARŠUVA. — Lenkijos ka
riuomenės vadai rimtai planuo
ja visiškai udąryžti bet kokią 
Solidarumo unijos veiklą.- Pats 
generolą sJąrųzelskis pripažino, 
kad keli Solidarumo unijos rei
kalavimai prieš komunistus; bu
vo pateisip^mi ir juos reikėjo 
priimti, bet dabar jis kitaip gal
voja. Pats geri. Jaruzelskis ir 
kįtj lenkų kariuomenės vadai 
yra pasiruošė visiškai ^uždaryti 
bet kokią. Solid^ritno Veikėjų 
propagandą. Jiems labiausiai 
nepatinka, kad Solidarumo va
dai'; kiekviena proga g<Sį§£01ų 
klausia^ prieš kokįvĮen^§^ūtos 
priešą jie pa^kelb^'K^rStoyį.

Ž-enįa Tendzęgolskienė įteikė 
Kavaliūnams dęyąną. kad jįę 
.įsimintų Vokietiją ir Manhei
mą. -. ’
• į k .(Bįųs daugiau)

dalyvavo. renginiuose. Išreiškė 
vfltį/ kad ir grįžęs f JAV-bes, 
nenutrauks ryšių ryšių su Vasa
rio 16 gimnazija ir Vokietijos 
LB ir jas rems. Įteikta dovana— 
medžio lentelėje . inkrustuotas4 
lietuviškas kryžius, o poniai — 
gėlės.

Evang. lietuvių jaunimo bei 
Vokietijos, lietuvių evangelikiį 
ir liuteronų tarybos vardu kum. 
Fr. Skėrys dėkojo J.- Kavaliū
nui už tolerantišką- bendradar-- 
biavimą, linkėjo ‘ Dievo palai
mos ir įteikė'Naująjį Testamen-- 
1ą ir Lietuvos evangelikų Bažny 
čios istoriją.

Gimnazijos ūkio vedėja Eug.- 
Lucienė dėkojo Onai Kavaliū- 
nienei už talkas ir paramą ir- 
įteikė dovaną. - 7' A .

Katal. kepelionąs kun. Jonas 
Męikienė' (vakarienėje Dėdinas sukūrė, mitą apie kara- 

ji nedalyvavo) bei mokyt. Dalia) lių su trimis širdimis.’• Kai Pra. 
Grybinaitė. Po trejeto metų dar 
bo, Dalia grįžta taip pat į JAV- 
bes. Linksmu būdu, sąžiningu 
darbu ir muzikaliais sugebėji
mais ji prisidėjo prie mūsų mo
kyklos nuotaikų praskaidrįnL 
mo. Padėkos žehklan įteikta 
puokštė gražių gėlių.

I Viepus rabinas man aiškinę 
apĮe Žydų kultūrą. Amerikiečiu 
žydų jaunimas nuvyko Izraelis, 
Ir nuėjo pas rabiną prašyti salės 
te šokt 
šokiams.

— Kodėl sinagogoje norite 
šokli? — paklausė rabinas.

— Todėl, kad norime parody
ti žydų kultūrą, — atsakė jau- 

■ nimo atstovas.
— Ką kalbi apie žydų kultu 

! ra? — užsigavo rabinas. — Mo
zė pasakė žydams, jog jų kultū- 

, ra bus jų prote. Kristus nukėlė 
į žydų kultūrą ’ į širdį. Marksas 
I ją perkėlė pilvam Freudas ją 
nukėlė žemiau. O dabar ateina
te pas niane, sakydąiyi, jog žydyą 
kultūra tebėra paduose!

Panašų įspūdį susidariau iš 
Emilijos Jakštait$^T§^ką<įoŪki
nės aprašymo “LSetu,vių kuįtwa 
Santaros-Šviesos- suvažįayimtę”,' 
Draugas,* 1982.9.25. '

Štai ištraukė:
“Genius Procuta iš Otavos, 

Kanadoje, aiškino savo studijas 
apie žydų naikinimą Antrojo pa
saulinio karo metu Lietuvoje. 
Jq. manymu, šaltiniai rodo, kad 
skaičius lietuvių, prisidėjusių 
prie žydų naikinimo, yra daug 
mažesnis, negu daugelis teigia 
— taip 400 ir 600. Tuo tarpu 

• žydų gelbėjime dalyvavę apie 
2000.”

Kur Procuta kalbėjo? Ar Ta
bor Farmoj e Michigane ar Ka
nadoje? Ar “daugelis” teigia, 
jog buvo 400-600 lietuvių, žu- 
(džiusių. žydus, ar toks yra Pro- 

‘eutos nustatytas skaičius? Kieno 
yra 20o0 skaičius, Brūkšnelis 
po žodžio teigia, lyg tai sako, jog 
i^rccuta surado 400-600 lietu
vius žudikus.

Tame pačiame Draugo nume
ryje Juozas Prunskis teigia, kad 
Draugo redakcijoje dirba ir 

. Emilija Pakštaitė - tSakadoIskie- 
ne, ir Mykolus Drunga. Pastara
sis mėgsta rašyti kalbos filoso- 

Į fijos temomis. Jis turėtų dau- 
j giau susidomėti savo bendra- 
’ darbių gramatikos pagerinimu. 
Į Tai būtų didelis šuolis Draugo 

kultūrai.
Visdelto Ueka neaiškus “dau

gelio” teigimas, kad lietuviai 
savo tarpe turėjo 400.-600. žydų 
žudikų. Jei mes remsimės- su-

. m n ■



1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Evangeliką liuteronų suvažiavimas 
Schwanbergo pilyje, Bavarijoje

• LIeTu V AKASIS PAMARYS. Henrfto Tomo-Tsm*I*urič* 
|3omlAl para i yt* rtudija apie Rytprūsių*, remiantis Pakalnė* h 
Labguvoj apskričiu duomenimis. ApraJvmai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fllustruofa* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžiij pavadinimai ir Jų vertiniai J vokiečiu kalbą. Laba!

popietį keliavom auto 
jrfranken kaimus ū 
rožėdąmiesi įu apy 
Aplankėme įkils

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, Otober 1, 1982

tiesiai pasileidome į Rockfor.

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 vertimui 

(r patarė mums toliau studijuoti.

1 KĄ LAUMES C1M<. miytojo* Petronėlė# Orfntalfė* itfr 
minimai Ir minty* apie asmenis Ir vietas neprflt. Lietuvoje ir pir
maisiais bolleviku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. 'I* HB'WjWWq

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nestrpn*- 
tai Ir klaidingai interpretuojama# gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jurgio JaAinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*- 
riją. Dabar būtu j| galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 pualaplu, kainuoja 86. <

> FATTRTNtS NOVELES. M. Zo-čenko kūryba, J. Vainių* 
vertima*. >08 pri. knygoje yra 40 aąmojlngij noreliu. Kaina fl,

Knygai gaunamai Naujlencwe, 1TW So. Halrted 3L, CMcag*, 
IE KMM. Diatakasl patti, Bofarf pwriti ITjihj ■hMnma,

■ BSfisrwGAi flnuxnc receptai • tjcjntk mat saa- 
DUMYNAI 9 KOSMETIKOS BJHKMKNYB

Atdara šiokiadieniais nuo <

V'i Cosmos Parcels Express Corp. ™ 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

J501 W~«9th Chicago, ID. 60623 ♦ Tri. 825-2781

riLANTINAI - c

Visa pikniko - gegužinės aikš
tė apsupta tankaus miško. Vėjo 
nesijautė nei kvapo. Saulė kaiti
no visai vasariškai.

Kai kurie piknikautojai stalus 
iš pastogės paunksnio vilko į 
aikštę, ten kaitinosi ir stiprino
si gardžiai pagamintais pietu
mis ir kitais užkandžiais. Nors 
pasirinkimas nebuvo didelis,bet 
visi buvo patenkinti, gerame 
ūpe ir linksmoje nuotaikoje.

Nė juste ' nepajutome,. kaip 
prabėgo maloni ir j linksma die
na ir saulutė pradėjo' liesti 'me
džių viršūnes. Vienas čikagiškis 
paklausė: , • • •

— Kada čia pas jus-vakaras? 
(užuot paklausęs, kada pas, jūs 

'(Nukelta į penktą puslapį)

9 LITERATŪRA, lietuvių literatures, meno Ir mokslą 
1954 m. metraštis, jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, .Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoB, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubas, A. Rūkitelės ir JL ’Varau 
kūrybos poveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik 83.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tCT- 
tinlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes jų istorija Ir eigą.’ Įdomi ’ skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

♦ VieNIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ng šauni 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už 82. 4

Fr, Skėry 
skaidrių iš savo 1981 m 
kelionės 
Mikkeli, 
miestus.

Vieną 
busu po Unt 
miestelius, g 
linkėmis. 
bronn katedrą, pastatytą 1132 
melais. Su katedra ir jos. istori
ja mus supažindino vietos ku
nigas Paul Geissehdoerfer. Ąp- 
lankėme ir Rothenburg otKcfei

š m. rudėje 18 d-.Roekfordo 
111., (R) L. B-nės apylinkės val
dyta surengė ludenini pikniką- 
geguž'nę. Kaip patys rokfordie- 
čiai sako, kad Rockfordas lietu, 
vių gyventoju; gausumu nepasi
žymi, o ir tie patys, metai po 
metu vis eina piažyn. Vieni mir
šta, k'ti išsikelia kitur gyventi 
taip jų lietuviškoji kolonija pa
mažėle vis mažėja. Bet už tat li
kusieji rokfordiečiai labai darb. 
štūs, energing’, geri patriotai ii

b SIUNTINIAI Į LIETUVĄ < I 
. A L, l : MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Bažnyčios tarėjo kunigo dr. 
Ernst Eberliardo, kuris 21 me
tus rūpisosi išeivių Bažnyčiomis 
ir pravedė tokius suvažiavimus, 
Martą Gelžinienę, gim. Hckaitę 
iš Braunschweigo, t.y. niū ų 
garbės senjoro kunigo Adomo 
Gelžiniaus žmoną, ir latvių Baž
nyčios darbuotoja ponią M. Pipę 
iš Bielefeldo.

Kasdien vyko rytinės ir vaka
rinės pamaldos, kurias laikė pa
kaitom išeivių kunigai. Castel- 
ler Ring sesučių vakarinėse pa
maldose dalyvavome du kartus. 
Vieną rytą pamaldas laikė mū-

autorius, 
paruošė, sutvarkė iT išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas. • .
Minkšti viršeliai.. Kaina $15. 

Persiuntimas — SI.

Tauber. Rothenburgas randasi 
ant kalno, Fp’e šimtą metrų 
virš Taubenu upelio, kuris 
miestą iš beveik visų pusių ap
supa stori mūrai. Rothenburgaš 
yra iki šių dienų išsili-kęs toks, 
koks jis buvo viduramžiais. To
dėl jame ir dabar nieko nelėi- 

pakeisli. Miestas kas- 
plaukomas nesuskaičiuo-

rio 16 gimnazijos būklę, moki
nių skaičių ir rūpesčius. Šiuo Į 

gimnazijoje yra 60 moki-’ 
nių: 23 evangelikai. 45 mokiniai s 
iš Vakarų Voki-tijos ir 15 iš už
jūrio. Iš užsienio yra atvykę: !
2 iš Kanados, 8 iš JAV, 2 iš 

gvajaus, 1 iš Australijos, 1 iš ’ 
Venezuelos ir 1 iš Mali, Afrikos, j 
Be to. jis davė pranešimą apie 4 
savo pastoracinį darbą Pietų 
Vokietijoje, kur aptarnauja de
vynias vietoves.

Senjoras kunigas Urdze dar 
pranešė apie savo darbus Nord- 
rhein-Westfalijos ir šiaurės Vo
kietijos ir kunigas A. GeLinius 
apie savo parapiją Sslzgi.ter- 
Lebenstedt.

Paskutinį vakarą latviai, es
tai ir lietuviai rodė skaidrių 

jų veiklos. Kunigas 
parodė labai gražių , 

puikios i 
po Suomiją: TurkuJ 

Savcnlinna ir Helsinkio j džiama 
"'i j dien a]

j amo turistų skaičiaus, kutie, >š 
Japonijos ir iš Amerikos, iš Nor-, 
vegijos ir Pietų Afrikos atvažia7 
vę Vokietijon, būtinai turi pa
matyti šį miestą, kuriame, at
rodo, laikas y«a sustojęs ir XVII 
šimtmetis yra užkonservuotas.

(Bus daugiau)
' k a Kunigas Fr. Skėrys

Kelionės metu, dangus visai 
prasiblaivė ir skaisti, paskuti
nių vasaros dienų saulutė šyp
sojosi ]yg pavasario atgaivoje, 
nors ir be tos pavasarinės ener
gijos. Maždaug pusiaukelėje, J. 
Bagdžius iš savo kilnojamos le-

■ šaldomos dėžės visus 
.„j pavaišino šalto

mis gaivinančiomis 7-up dėžutė
mis — gėrimu. To gaivinančio 
gėrimo išlaidus, manau, buvo 
priskaitytos prie kelionės bilie
tų kainos. Dar kokį pusvalandį 
pavažiavus, prie vieno restora
no. sustojome 15 min. poilsiui ir 
kitiems saviems reikalams.

J. Bagdžiaus vadovaujami ir 
neklaidžiodami, per miškus,apie 
1 vai. pasiekėme rokfordiškįų 
surengtos gegužinės aikštę. Su
stojus ir iš autobuso išlipant, 
mus pasitiko ir kiekvieną atski
rai pasveikino Rokfordo (R)LB 
pirmininkas Šernas, valdybos 
nariai— Tikuižis, Rutkauskas ir 
kiti. O p. Kapačinskas, diriguo-

I damas savo elektrinį ‘‘orkestrą”, 
| griausmingai ir išdidžiai grojo 
i sutikimo maršą.
j Vienos aikštės pakraštyje, nė 

toli virtuvės namo, ant paaukš
tinimo jau kūrenosi ugnis ir ke^. 
pėjas ten kepė ^sidabriniame” 
popieriuje neskustas bulves ir 
žuvis, kurias piknikautojai vė
liau su pasigardžiavimų valgė 
Ne pačiame aikštės viduryje, 
bet daugiau į pašalį, yra pasta
tas. Apie du trečdaliai, p gal tik 
pusė to namo yra be sienų. Sto
gas paremtas ant stulpų ir man 
jis priminė žemaitišką žardinin
ką. Likusioji namo dalis turi 
mūro sienąs. Ten įrengta virtu
vė, kur piknikautojams ' verda
mi valgiai, kepami kepsniai ir 
kiti patiekalai. To žardinuko pa
šaliniais jau buvo pastatyti sta-

kautojai šoko ir linksminosi p. 
Kapačinsko “orkestrui” grojant 
lietuviškos muzikos plokšteles. 
To “žardininko” gale, palei vir
tuvę veikė gana gausus įvai
riais gėrimais baras. Bnro patar
nautojai labai mandagūs ir ma
lonūs žmonės. Ten, prie baro, p. 
Tikuišis mane supažindino su 
vienu maloniu žemaičiu —p. Jo
du Bielskiu, kilusiu nuo garsių
jų Kmžių, kur žemaičiai užsi
spyrusiai kovojo, apsiginklavę 
sugniaužtais kumščiais ir lazdo
mis prieš tais laikais moderniai 
apginkluotas kazokų rotas-kuo- 
pas, kurie norėjo uždaryti ar nu 
griauti Kražių bažnyčią ir vie
nuolyną.

Mums besišnekant, ten pat 
mane supažindino dar su vienu 
žemaičiu, mokytoju, nuo Telšių. 
Kaip žinote, Telšiai yra žemai
čių sostinė ir vyskupo buveinė. 
Telšiai guli ant labai gražios, 
medžiais apaugusios aukštumos, 
o jos papėdėje tyvuliuoja legen
domis apipintas ežeras Mastis. 
Tas supažindinamas .žemaitis pa 
sakė savo pavardę — Skuodas. 
Jam sakau:

—Mielas bičiuli, jei esi žemai- 
tis.tai nesi Skuodas,bet Skuods...

( Jis patvirtino, kad, esą, .tei
singai.

Kiek pavėluotai atvyko į pik
niką ir (R) LB‘Tarybos pirm, 
dr. Valentinas Plioplys, labai 

^veiklus vsiuomen minkąs Hb?i 
malonus, n uoširdus ir. aukštos 
inteligeniejos žmogus. Visi rok
fordiečiai lietuviai' tikrai lietu
viškai nuoširdūs, malonūs ir vai 
šingi bičiuliai. Dėl jų tikro nuo
širdumo ir ^vaišingumo sunku 
buvo atsipalaiduoti ir nuo ka-

o aslos viduryje pJiktas tuš
čias, piknikautojams pasišokti n 

Išvykoje dalyvavo ir keturių pasilinksminti. Ir tikrai, pikni- 
apylinkių pirmininkai: Čiurins- 
kas, Kist Chicago, Ind., Ig. Pet
rauskas, Marquette Parko, V. 
Pocius, Brighton Parko ir Sko
pus, Cicero. Be to, kartu vyko 
centro vald. sekretorė A. Rep
šienė. Sibiro žiauriųjų gulago - 
prievartos darbų stovyklų buvęs 
kalinys - kalinys Jonas Kreivė
nas. Jis yra parašęs apie tų gu
lagų kalinių kančias, kankini
mus, pergyvenimus ir sąmonin
gą kalinių naikinimą pagarsėju
sią savo knygą ^Mirties Lage
riuose ir Tremtyje”, ir žurnali
stas K. Tauras/’Laisv. Lietuvos” 
kolektyvo narys ir bendradar.

Gelžiniirs. Po pusryčių kasdien 
vyko Biblijos studijos. Estų 
propstas Poeld pasirinko tekstą 
iš Senojo Testamento 5 Mozės’melu 
32, nuo 10 ligi 18 skirsnelio, ir 
senjoras kunigas J. Urdzė — iš 
Luko Evangelijos 7, nuo 36 ligi 
50 skirsnelio, bei latvių kunigas 
Paulis Urdzė nagrinėjo Laišką i U 
galatiečiams 5r 26 skirsnelį ir 
6, nuo 1 ligi 10 skirsnelio.

Po Biblijos studijų kasdien 
vyko paskaitos. Vyriausias Baž
nyčios tarėjas dr. Miksch iš 
Frankfurto skaitė paskaitą: “Pa- 
sitikėijmo ugdymą — Vakarui 
Vokietijos besikeiieančioje 20-to| 
amžiaus įtampoje”. Antrą die-j 
ną vyskupas Hūbner nagrinėjo:! 
“Pasitikėjimo ugdymą — liute- 
rizmo vaidmuo mūsų laikų 
įtampoje”. Trečią dieną vyriau
sias Bažnyčių tarėjas dr. Strauss 
iš . MĮincheno savo pranešimui! 
pasirinko temą apie “Pasitikėji
mo ugdymą — iššūkis Bavarijos 
evangelikų liuteronų Bažnyčios 
vadovybei dabartyje”. Po pa
skaitų vyko gyvos diskusijos.

Vieną priešpietį įvyko kunigų 
ir Bažnyčios darbuotojų konven
tas, t.y. susirinkimas, kurį pra
vedė konvento pirmininkas 
propstas Pčėid.’ čia aptartos! 
ateities gairės. Iškeltos visokios 1 
problemos išeivių Bažnyčiose ir 
tartasi, kaip pagerinti jų veiklą.

Vienų lietuvių pasitarime 
senjoras kunigas J. Urdzė pra
nešė, kad kitais . dr. Martyno 

: Liuterio jubiliej iniais me tais, 
liepos mėn. 1-3 d.d. įvyks Čika
goje Lietuvių evangelikų liute
ronų Bažnyčios išeivijoje Sino
das. Jis bus Tėviškės parapijos 
bažnyčioje ir parapijos salėje, 
pas vyriausią senjorą kunigą 
Ąnsą Trakį. čia rinksis sįnoda- 
lai iš viso laisvojo pasaulio.

Vieną dieną išeivių Bažnyčių 
atstovai ir kunigai darė prane
šimus apie jų per paskutinius 
metus nuveiktus darbus. Kuni
gas Fr. Skėrys padarė trumpą 
pranešimą apie dabartinę Vasa-

<Išeivių evange’fcu liuteronų 
kunigų ir Bažnyčios darbuotojų 
suvažiavimus 1982 m. įvyko 
nuo rugsėjo mėn. 13-os ligi 17 d. 
Schwanbergo pilyje, prie Kit- 
zlngeno, apie 30 km nuo AVūrz- 
burgo. Čia toks renginys buvo 
jau treč ą kartą? Suvažiavimas 
vyko Moterų bendrijos Castel- 
ler Ring patalpose.

Schwanb:rgo pilis stovi labai 
gražioj, apylinkėj, 400 m ylrš 
jūros lygio, iš vhų pusių apsup
ta vynuogynų- laukų. M kartą 
mus “saugoja” NATO kareiviai, 
nes kaip tik tomis dienomis jis 
turėjo apylinkėse pratybas. Iš sų garbės senjoras kunį 
pilies atsiveria puikūs vaizdai. 
Ypač naktį gražiai ątrodo Kil- 
zingeno miestas. Oras buvo pa
sakiškas, dienos metu saulutė 
stipriai kaitino, pavėsyje termo
metras rodė apie 30^ Celsijaus 
(86c Fahrenheit). Tai buvo vi
durvasario temperatūra. Laisva
laikiu vaikštinėjome po parką 
ir gėrėjomės puikiu oru.
;šiam suvažiavimui pirmą kar

ta vadovavo Pasaulio liuteronų 
sąjungos vokiečių .tautinio ko
miteto įgaliotinis Bažnyčios ta
rėjas kunigas Rate iŠ Stuttgar- 
to; Renginys pradėtas pamaldo
mis, kurias laikė pats vetdėjas, 
savo pamokslui pasirinkdamas 
1982 m. šūkį, Jezajo 26, T skirs 
nelį: “Pasitikėkite visuomet 
Dievu, nes; Dnevas- yra amžina 
uola”. f % 

įšįmet, kaip rr pastaraisiais 
metais, didžiausią įgrųpę sudarė 
latviai: jų buvoV14, estų 13, lie 
tuviu 6 ir vengym Trys, iš viso 
36 žmonės.-, Ta^upšmio sumeti
mais dalį išzivių" nekvietė, ypač 
vyrų žmonas, (1.981 m.} buvome 
sūvažiavę 57 : žmonės.) Lenkų 
kunigas Zenon Dfletrich dėl silp 
nos sveikatos į su^^ažiavįmą jau 
nėgalėjp atvykti.. , •

•Lietuvių griipę kartą'suda
rė .garbės senjoras kunigas A. 
Gelžiniūš' iš Bqatoschwergo? 
senjoras kunigas J. Urdzė iš 
Bonn-Bad Godesbergo, /kunigas 
Mikas Klumbys is Blombergo, 
kunigas Martynas ^ Klumbys iš 
Bensheimo, kunigas Fr. Skėrys 
iš Mannheimo ir teologijos stu
dentas Vilius Grigiižis iš Stad- 
tallendorfo prie Marhurgo. Mar- 
būrgo universitete jis studijuoja 
evangeliku teologijoj ir dabar 
yra trečiame semestrįe.

Suvažiavimą atidarė .Bažny
čios teriėjaš'-kuiiĮgas Ttatz? nuo
širdžiai pasveikindamas susirin- 
kusius. Estų props ta sr kaip kon
vento pirmininkas, Poeld tylos 
minute ir malda pagerbė tris 
pėr praėjusius metus mirusius: 
Paulą Julia Eberhard —- žmoną

CHfcAGIŠKIAI Į ROCKFORDA
vieningi. Ten veikia ALTos sky
rius, (R) LB apylinkė, BALFo 
skyrius ir Šaulių būrys. Kadan
gi rokfordiečiai visada dalyvau
ja Chicagoje (R) LB suvažiavi-J daunė^ 
muose, posėdžiuose, pasitari-] ekskursantus 
muose ir pobūviuose, tai ir či-1 
kagrškiai (R) LB norėdami 
jiems atsilyginti į jų rengiamas’ 
šventes, piknikus ir kitus paren 
gimus vis stengiasi organizuotai 
ir gausiai dalyvauti. Be to, dar 
reikia pabrėžti,kad rekfordiečiai 
savo piniginėmis aukomis, paly-? 
ginus jų negausų skaičių, yra la
bai dosnūs (R)LB,ALTai, B AL-’ 
Fui; neužmiršta ir “Naujie
nų”. .

Ir šįmet Chicagos (R) LB į jų i 
(rokfordiečių) rengiamą rudeni
nį pikniką suorganizavo auto
busu išvyką. Rytas buvo šalto
kas ir dalinai' debesuotas, bet 
radijo ir TV oro pranašai lietaus 
Depranasavo. Autobusas, nuo 
Marquette Parko lietuvių para
pijos bažnyčios, 10 vai. ryto pa
judėjo Rockfordo link.Dar stap
telėjo prie Brighton Parko liet, 
bažnyčios. Iš Čia paėmė užsire
gistravusius braitonparkiečius ir 
47-ta gatve pasuko į Cicero. Ci- 
ceriškiai galutinai ir pilnai už
pildė visas 52; vietas. Iš čia jau

IKIMi
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fare”, kad iŠ išgriauto namo atvažiavę* lietuvis pamatytų 
“Gintarą”. Rusai lietuvius žiauriai išnaudoja ir nenori 
parodyti to žiaurumo.

Petrauskaitė eina Baltušio keliu. Jis niekų pripasa
kojo apie naujai išaugintus “kultūrininkus”, ir kartoja 
Baltušio pirmuosius žingsnius. Ji šitaip cituoja paties 
Baltušio aprašytus rašytojo žingsnius. Štai kaip jis rašė:

“Keliuosi pusę trijų nakties. Šveičiu, šuruoju 
teatre parketą kol ateina Ę. Dauguvietis režisuoti. 
Tada... einu pusryčių. Paskui dirbu paskutiniu laik
raščių ekspedicijoje “Spauda”. Iki šešių vakaro. Pas
kui — valanda pietums. Po pietų ir vėl prie parketo. 
Finansų ministerijoje...

0 Boruta prisvilo, kaip piktas pinigas, dievo do
vaną turi... duok apysaką. Kokia čia tau po biesų 
literatūra, jeigu to laiko klaikiai neturi”.

Šokdamas fokstrotą su vašiuotojo šepečiu, kaip 
pats prisimena, ir atėjo Juozas Baltušis į literatūrą. 
Borutai spaudžiant, parašė apsakymą “Raudonlapiąi 
runkeliai”, kuris buvo išspausdintas “Darbo” alma
nache.” (Laisvė, 1982 m. rugsėjo 24 d.)

Kunigaikštis Mindaugas buvo pakrikštytas prieš 730 metu

Prof; Adomo Varno* pieštas milžiniškas “Mindaugo krikštas

NAUJIENŲ raštinė atdara kaadien, išskyra
ano 8 vai. ryto iki 5 vsL popiet Aežtadieniaia — iki 12 nL

Be Borutos negali apsieiti
Lituanistė Vida Petrauskaitė, baigusi Vilniaus uni

versitetą ir paskirta padėti A. Bimbai pripildyti Šešių 
puslapių savaitinę Laisvę, parašė straipsnį apie tai, kaip 
rusų komunistų pavergtoje Lietuvoje žengia pirmuosius 
rašytojo žingsnius. Josios straipsnelis pavadintas “Kaip 
prasideda mūsų rašytojų keliai”.

Išmokslintos moteriškės rašinys neilgas, nesudaręs 
nė ketvirtadalio puslapio, bet ji pamini apie 30 rašytojų, 
kurių parinktieji rašiniai kiekvienais metais valdžios yra 
spausdinami. Ji nenurodo nors vieno tų rašytojų vertin
gesnio kūrinio, bėt tvirtina,:kad per tris dešimtmečius 
komunistų valdomoje Lietuvoje iy tvarkančįoj kultūri- , 
nius. reikalus, kiekvienais metais atrėrikami patys ga
biausi rašytojai ir atspausdinami pirmieji jų kūriniai.

Tai pats liūdniausias kelias, kuriuo komunistų pa-, 
vergtos Lietuvos jauni rašytojai turi eiti- savo kūryboje. 
Vargšė Petrauskaitė, studijavusi lietuvių literatūrą, pri
valėjo žinoti, kad čekistų suorganizuoti jaunųjų kvotimai, 
prievartavimas sukti, jaunuosius komunistine; kryptimi 
ir reikalavimas, kad'jie kurtų planus, kaip pagaminti dau
giau plytų ir subrandinti daugiau javų, vis siekia pa
traukti jaunuosius kūrėjus savo pusėn.

Pati Įdomiausia V. Petrauskaitės rašinio dalis yra 
jo pradžia, Ji surado seną Juozo Baltušio aprašymą, kaip 
jis pateko i Lietuvos rašytojus. Baltušis — rašytojas, bet 
josios suminėti vyrai ir moterys — ne rašytojai. Jie — 
minkštanugariai. Jiems Petrauskaitė pasakoja kaip jauni 
vyrai privalo rašyti panegirikas komunistinei sistemai. 
Jie yra robotai. Jų rašiniai ne kūryba, bet bandymas p.rie- 

1 vartanti Sovietų gamybą.
Baltušio knygas okupantas noriai spausdina. Baltu

šiu! gerai sumoka už radijo kalbų derinimą ir organiza- 
; vimą. Baltušis nuo pirmos Sovietų karo jėgų Įsiveržimo 

dienos persimetė Į okupanto gretas, važinėjo į Rusijos 
gilumą, sekė sovietinę rusų sistemą ir privilegijuotas oku
panto gretas. Okupantas išnaudoja pavergtus lietuvius.

Jis net neleidžia iš Amerikos nuvažiavusiems ame
rikiečiams pasakyti, kaip jų brolis ar brolio vaikas gy- 

; vena. Parvažiavusiam leidžia apsigyventi Vilniuje, “Gin-

Kazys Boruta ragino Juozą Baltušį, tapti rašytoju. 
Jis net patarė apie ką rašyti. Baltušio'^Raudonlapius run
kelius” Boruta išspausdino vertimais uždirbtais pinigais 
leidžiamame vienkartiniame almanache ‘g)arbę”. Jeigu 
ne Boruta, tai Baltušis, ko gero, dar ir šiandien būtų šū- 
ravęs parketą. Jo, kaip rašytojo, komunistų pavergtoji 
Lietuva būtų nežinojusi.

Baltušis, iš Rusijos grįžęs į Lietuvą, labai greitai iš
kilo. Gen. Petronis Baltušiu pasitikėjo. Jam leido tvar
kyti kariuomenės radijo pranešimus. Baltušis sutiko iš 
lietuves niekur nebėgusį Borutą. Boruta buvo išvargęs, 
besislapstydamas Vilniaus pastogėmis. Baltušis nei ne
žino, kokiu būdu Boruta pateko į čekistų rankas. Po ilgų 
tardymų ir klausinėjimų, ką kiekvieną dieną Boruta da
rė vokiečių okupacijos laikais, pasakyti, kad kovojo prieš 
nacius — neųžtęnką. ' Reikia pasakyti,kuriam, tikslui; 
kovojo,'.kd siekę, su kuo kovojo. Baltušįs visai nepajuto, 
kaipi Boruta, buvo, nuteistas 8 metams kalėti. Prieš nau ją 
okupantą Boruta nebuvo nusikaltęs, dar nebuvo laiko 
nusikalsti, bet rusai jį Įkišo į kalėjimą, kad nenusikalstų. 
Jeigu jis organizavo lietuvius prieš vokiečius, tai dar su- 
didesne energija jis organizuos kovą prieš rusus, gal
vojo okupantas.

Baltušis negalėjo nutylėti, kad Boruta jį pastūmėjo 
rašytojo keliu, bet Borutą prie jo prikibo, kaip “piktas 
pinigas”.. Kaip tas pinigas galėjo būti-piktas, tdi Baltušis 
nepasakė, bet rusams išvertus “piktą pinigą” rusiškai, 
Baltušis palypėjo dar ant vienos pakopos.

Boruta pataisė, išlygino ir išspausdino Baltušio ‘Rau- 
donlapius runkelius”, bet Baltušis, būdamas Įtakingas 
komunistas, Borutos Į kalėjimą neužsuko aplankyti. Oku
pantas ligotą Borutą kiekvieną dieną — lyja ar sninga, 
karšta ar šalta, — varė karo metu apgriautą namą ardyti, 
plytas valyti, o Baltušis niekad jam nepasiuntė duonos 
riekės. Pravažiuodamas Vilniaus gatvėmis, matydavo Bo
rutą, varomą Į darbą kartu su kitais kailiniais, bet “Rau- 
dcnlapių runkelių” autorius jo nedrįsdavo pasveikinti.

Borutai Sovietų karo jėgos buvo okupantai, kaip oku
pantais buvo vokiečiai. Boruta nepasirašė nė vieno pa
ruošto pranešimo, kuriąme buvo pasakyta, kad rusai iš
laisvino Lietuvą, tuo tarpu Baltušis ne tik pasirašinėjo, 
bet ir radijo bangomis tai skaitė.

Paleidę iš kalėjimo, okupanto tarnai baiidė Įtraukti 
Borutą Į “kultūrinį darbą”, bet tai buvo gana sunkus

Laisvinimo klausimais (1)

VLIKAS IR JO TEISINIAI BRUOŽAI
t . z į'*' : ’z. į* *** -

P. STTLVVINSKAS. Cleveland, Ohio

Iš P. Stravinsko 5 straipsnių teisinė prigimtis, jo teisinės as~ 
serijos VLIKo klausimais, /pa
skelbtos prieš 20 metų (1062.VJ- 
Naujienose,. aktualios ir šiandien. 
Straipsniai, pakartojami ryšium 
su š.m. spalio 3 d., Chicagoje 
Liet. Tautiniuose Namuose, ALTo. 
ruošiamomis svarstyto mis laisvi
nimo klausimais ir su* spalio

• 8-12 d. Jaunimo Centre ruošia
momis vakaronėmis, - skirtomis 
supažindinti mūsų jaunimą * su 
VLIKu ir ji .sudarančiomis politK 
nėmis organizacijomis. ' N, Red.

fc Easisakę uz reikalą' išsiaiškin
ti Lietuvos "laisvinimo. veiksnių 
teisinę prigimtį’ir jų kompeten
ciją (str. Išsiaiškinkime")‘ pir
miausia, sustokime ties Vyriau
siuoju Į/ietuvos ^l^isviriimo Ko 
mitetu, VLEKu., . ■

VLIKas’ įsteigtas. 1943 metų 
pabaigoje, vokiečių okupuoto
je Lietuvoje .(pogrindyje), lie
tuvių politinių grupių:ir rezis
tencinių sąjūdžių bendru susita
rimu . — y - - ---- :

VLIKo įsteigimas dokumen
tuotas jo 1944: It 16 d: Ątsišau- 
kimu į 'Tautą/įprastu * vadinti; 
VLIKo 1944. II. 16. d. deklaraci
ja (įdėta jau ir Liet Encikl. I t, 
378 psl. ir prieinama visiems su* 
sipažinti).

VLIKo 1944. II. 16 d. deklara
cijos 2įvade išryškinta jo,VLIKo, laisvinimo darbas gali būti dir.

menybės ' bruožai.
Tą įvadą čia ir pacituosime, 

pabrėždami jame ypatingo 5 dė- 
. niėsio vertus, žodžius:

“Lietuvių Tauta' (čia turima

bamas ir palaidai — kiekvieno: 
grupės ar paskirų blokų (kai; 
dabar, pvz., LNT) atskirai.

2) VLIKas yra tautos atsto 
vybė, nes gi jis sudarytas "po 
litinių lietuvių'grupių; kaip tau 
tos politinės minties reiškėjų i 
uykdĮ/tojų” (m. pabr —P.' Str.) 
Teisinė logika čia labai papras 
ta:, ' ■ ' ' ; ' ‘ ' ■ ■

a) Lietuvos valstybės demo
prieš akis. Lietuvos valstybinė * kratinėje santvarkoje politinė 
tauta, Staatvolk, bodv politic,f g^pės, kaip' t^itosj-natūralinė 
populus prasme—P. Str.), siek-, atstovybės, reiškia ir'xykdo'tau 
dama išlaisvinti Lietuvą’iš okū- tos-.jtoUtinę niihtįĮ Normaliu vai 
pacijos ir atstatyti Lietuvos vai- styrės gyvenimo metu .politinė 
stybės suvereninių organų sveti- g^P^s reiškia it vykdo. tauto, 
mos jėgos laikinai sutrukdytą mintį ir valią per įsta
veikimą Į yra reikalinga- vįepin.- jtyfeų-“tvarka^ siidarytliosiųš ati 
gos politinės vadovybės. Tam'’tiakanws-:s^rF^iu5' 

;^kslųi politinės lietuvių grupėj valdžios, 'organus-.y(xpač-' g
kaip tautos politikėsjnfibtięs.
reiškėjos ir vykdytojos, nutarė ■ ,tai tomą -grupėm
sujungti visas savo jėgas bend-'; atstovauti- taūtįy rėi^ 

: ram darbui ir sudarė vyriausią-1 lr vykdyti tautos politinę min; 
ii Lietuvos Išlaisvinimo' Komi-1 Cvpač -gi kovojant dėl tauto: 
tetą _ VLIKą.” ’ . i laisyės) jau krtais galilį^sbbū

Iš.šių dviejų, labai tikslių, pre v b ’ . ' :
cizinė teisine kalba išrėikštul bf-štai-, mūsų
sakiniu aiškėja štai kas: ' I kaiP Wos? natūralinės ąt:' 1) VLIKal sudalytas,' kaip I stoyybės^ujungė. visas ęayo-jė 

tautai reikalinga Vieninga poli
tinė vadovybė. Tai atsakymas

\tiemšr kurie aiškina^ kad-laisvi
nimo kovos fronte; vienbs poli
tinės vadovybes ’ nereikia; kad

dalykas. Okupantas spausdino Vaižgantą, Maironį. Simo
naitytę, turėjo spausdinti ir Borutos vieną kitą veikalą.

Bet 1980 metais okupantas išspausdino Vytauto Ku
biliaus “Kazio Borutos kūrybą”. Tai Vilniaus “Vagos” 
išleista 286 puslapių knyga. Kubilius yra Vilniaus uni
versitetą baigęs filologas, literatūros istorikas ir taria
mas Kazio Borutos kūrybos žinovas. Nė vienas komunis
tas Borutos taip su purvais nesumaišė, kaip taį-padarė 
V. Kubilius. Matyti, kad Boruta dar turi įtakos jaunų, 
lietuvių tarpe, jeigu jie spausdina tokias “studijas” Bo
rutos kūrybai nuvertinti. > .

• gasr-bendram Lietavas. laisvini 
mo darbui; sudarė tam - tikslu 
Vyriausiąjį -Liet Išstafeyinįm: 
Komitetą. VLIKą; sudėjo jam,

< savo teisinius igaliojkrHis- ir pa 
darė jį politiniu organu, tęisiš 
kai galinčiu reikštis -to^vykdyf 
tautos politinę mintį. -Taig mū 
supblitinės grupės, tuo. būdu sti 
formavo VLIKą, kaip-tautos ai 
stoyybę. Ir dabar VLIKas yr 
mūsų tautos atstovybė

c). Šiąja tesine - mintinai su 
darytasis-VLIKas savo .įgalioji 
muš kalbėti ir veikti tautos vai 
du- kaip matome,- išvada.- iš t 
teisimo fakto, kad,-jį- sudar 
mūsu politinęs grupės, kaip tau 
tso politinės minties reiškėjo 
ir vykdytojos. Todėl jis fierei

(Nukelta I <

VINCAS KR£VĖ MICKEVIČIUS

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)

Jau man buvo keturios dešimtys metų, kai mane 
paskutinį kartą tėvas iena išvanojo... Ir dažnai 
mane tėvas vanojo, berneli!... Mano metais tė
vai nebuvo tokie kuklūs su savo vaikais, kaip 
kad dabar. Ne taip pasakei — diržu gavai, ne taip 
pasielgei, ne taip žengei — iena ar pagaliu suva
nos. kas tik rankon jiems pakliūdavo. Bęt manai, 
kad mes tėvų bijojome? Nei kiek! Tik, būdavo, 
žiūri, kur pasprukti.

• — Kiti, kaip matau, jūs buvote žmonės.
— Taigi, kad kiti. Ir drąsesni ir sveikesni. 

Gyvenome, kaudavomės, pešdavomės, sirgdavom, 
pagydavome. jokių daktarų nežinodami. Ar žie
ma. ar vasara, šilta ar šalta — mums būdavo vis- 
tiek. Išgirdai, kur mergos, per ugnį pralįsi, van
denim! nesulaikysi.

Kitokie buvome, vaikeli, tikrai kitoniški. Da
bar viskas: ir girios, ir paukščiai, ir ežerai, ir upės 
re tie. na, ir žmonės kitoniški... Kokie čia buvo 
miškai! Dievuli mano! t)abar jau nebėra, žydai 
Lkirto. .. Blogyn eina viskas ir silpnyn slenka 
l'U S311 i

laikai dabar, dėdule, ir žmonės 
kūtau tokis, kaip tu buvai,..

Zlbbytę vestai? Ar ne tiesą

sakau ?
— Tiesą, dėdule...
— Tu ją vistiek vesi. Nesirūpink, nesidėk matai, nušienautos, rugiai pradėti pjauti — die- 

galvon: bus, kaip tui nori, bet ne kaip tavo tė- na tokia karšta, jog dabar kad mažas vėjelis pa- 
vas mano.

— Netikiu aš jau, dėdule...
— Tikėk man. Tu geras vaikas, ir aš tau tie-

1 są sakau. ‘
Jonas neigiamai pakreipė galvą.
— Ne, dėdule, negailų tikėti. Tėvas, taip. įsi

ėdė, taip Įsiėdė, jog nei kalbėti nenori, nei klau
syti neklauso. Manau Amerikon sprukti, jei ne
leis man Verutės vesti...

I — Ko tau, vaikeli, Amerikon sprukti? Ameri
kon žmonės bėga nuo vargų, savo dalios ieško

dami. O tavo dalia čia, ne Amerikoje.’Tau josios 
ieškoti netenka, ji pati paskui tave vaikščioja! 
Štai, kas yra, berneli...

Ir senis atsistojo.
— Na, parūkiau, išsiplepėjau, o dabar eisiu 

gulti. Ir tu. berneli, eik, kur ėjai... Bet visgi 
mano žodžių neužmiršk...

Buvo patsai vidudienis. Tyrus, ramus, gied
ras vasaros šventadienis. Karšta, tvanku, saulė 
kaitina, kaip puode, ir nėra nei mažiausio vėjelio.

Ramūnų kaimo vyrai, susirinkę Jono Kukio 
sodely, susėdo vienmarškiniai, basi, ant vejelės 
po Žalia liepa ir šnekučiuojasi. Bet kalba tingiai, 
iš lėto, lyg nenorėdami. Pasakys kuris žodį ir nu
tyla. o kitas po kelių minučių vamtels. trumpai 

atsakydamas, ir vėl tyli...
Ir kalbos jų paprastos, kaimiškos: pievos, 

plistų, kaip bematant, Šienas padžiūtų, rytoj tie
siog būtų, galima, daržinėsna vežti. Bet šutina

iš lėto taria Juozas Kraigis, lyg

siitina. Būtinai į vakarą bus lietaus.
— Neatrodo, — vamteli jam Antanas Pikči- 

lingis, žiovauja ir dairosi į dangų, pasivertęs 
aukštininkas.

— Į lietų medžiai kitaip šlama. Jie tada 
švokščia.
| K • -

— Ką ten medžiai! Kaip gali švokšti, kad 
nėra mažiausio vėjelio, štai,dumbluoti ima.

Vėl nutilo visi, kas sėdėdamas, kasj gulėda
mas.

— Kad dabar čia mūsų raganius, jis tikrai 
galėtų pasakyti, bus lietaus ar ne, — lyg tęsda
mas savo mintį, prabilo Mikas čėpla.

— Miega dabar raganius. Paskutinėmis ryta
gonėmis naudojasi...

— Kodėl paskutinėmis? Negi tokiam karšty 
gyvulius lauke marinsi? Užkrims varmai...

— Taip, bėt ką'moterys pasakys, j rugius 
reikia. Negi bėginės iš pabarės namo gyvulių pri
iminėti. .. 7

Pakalbėjo ir vėl visi nutilo. Miegas marina, 
akys pačios limpa. Nesinori nei kalbėti, nei ju-

dėti, bet štai gulėti ir žiūrėti į dangų. , ?
— Koks gilus dangus, kai žiūri į. jį per lapus 

Pirmą-kartą pastebėjau.;
— Taigi,'— sako Kraigis, krimsdamas žalis 

lapelį: — kai žmogus dirbi,žiūri, kaip kiaulė, sat 
po kojų, į dangų nei nepažvelgdamas...

Bamtelėjb iY vėl nutilk Ramu, tylu ir maloni 
pavėsy. Girdėti, kaip maži pauk^iukaFTfpinėjž 
medžių šakelėmis, kaip, kruta jų pajudinti me 
džių lapai...

—'Matyti, dabar pačios mišios bažnyčioje, - 
vėl vamtelėjo vienas.' '

— Matosi, kad jau po mišių... . * ’
— Ne, brolau, patsai vidudienis. .
— Kaip ten mano bitės? Palikau vieną bobs 

namie... * " f
— Negi spiesis bitės tokioje kaitroje?
— Kaitroje spiestis jos kaip tik mėgsta..*

Eitau namo, bet tingiu. . .!
Ir vėl visi nutilo. Tik kažkur toli daržuos: 

girdėti vieversio trililiavimai.
— Girdėjote, Gadjobenis Petras rengiasi, lau 

kus nusidirbus, Amerikon?'’
— Kur negirdėsi. Manasai Jonas galvą mai 

Amerika prazvftnbirto.
— Kas atsitiko bernams ? 

rika pramuštos, v . v?/ a
— Pralobti nori...

4 — Naujienos. Chicago. Ill. Friday, October 1, 19*



Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

UDEIKI(Atkelta iš 4 psi.)

DAIMID

M. ŠILEIKIS

FLORIDA

PERKRAUSTYMA1

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

AADUO i EI MOS VALANDOS

A110

—

ARTIMIEJI

,hica

laikysena, Malkevičius<sa,vo ir 
Pūlvio pasitraukimą laikė būti
nu. dalyku, dėl to, nesileido į jo
kias- kalbės, atsisakė klausytis

AM8ULANSO
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Apdraustai parkraustymag 
fi įvairi v

ANTANAS VILIMAI
TeL 37Mtt2 arba 376*5996

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, fL 6OR29

- Pp sunkįps ir ilgos ligos šių metų rugsėjo 25 dieną 
pietų §avo bute mirė . , ,

— Britų Darbo partijos kon
ferencijai pasiūlyta iš Anglijos 
atšaukti Amerikos atominę ap
saugą. Jie mano, kad be atomi
nių bombų bus saugiau.

— Kancleris sukvietė kabineto 
posėdį, kad galėtų aptarti, kas 
daryti, jeigu būtų poreikštas ne
pasitikėjimas dabartinei vyriau
sybei

JoniškiečiŲ Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas neįvyks antradie
nį, spalio 5 d. Susirinkimas atkeltas 
iki spalio 12 d. Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St. 1 vaL popiet. Nariai prašomi 
įsidėmėti, kad susirinkimas bus spa
lio 12 d., o ne spalio 5 d., kaip visuo
met Po susirinkimo. bus vaišės.

A, Kalys

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 

phone 254 4470

Brighton Parko Lietuviy Moterų 
klubo poatostoginis narių susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, spalio 7 d., 
1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman. Narės prašomos atsi
laužyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės,.

Eugenija Strungys

VedeĮa — Aldona Daukur 
TeMu 778-1543

— Islandijoje 20% darbiniu 
kų nebedirda, nėra darbo.

ris kartu yra ir Lietuvos valst. 
konstitucinis organas, nes suda
rytas sutinkamai su valst. kon
stitucijas vedamąja mintimi) ir 
virstų emigrantų organizaeija.

3) VLIKo uždaviniai: — a) “iš 
laisvinti Lietuvą iš okupacijos” 
ir b) “atstatyti Lietuvos valsty
bės suvereninių organų svetimos 
jėgos laikinai sutrukdytą veiki
mą”. šiems didiesiems tikslams 
ir uždaviniams jis ir sudarytas. 
Kol:tas nebus pasiekta, VLIKas 
negali siisitikvidūoti. Toksai yra

RENKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

•NAUJIENOSE”

VLIKAS IR JO TEISINIAI 
BRUOŽAI

Midland having? ar
dau ja taupymo - :**ffj* 
paskolų ceikalus visos mfr 
se apylinkė* DėtojanN 
Jums Už mums parodyta 
pasiukėjimą. Mes norėtu
me hdtt .mms naudmfti 41 
aieuvte.

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai z

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Msdldgšs
IM X Motete WostutMOter, !L
BALANDOS: 3—6 dirbo dienoznla L:

šatra Mtadteoj 8—
TaL: M2-S7t7 arba 5O-X7^

šeštadienimi ir sekmalieniiii 
nuo 8:30 iki 930 vaL ryto. 
Stotim WOPA - 1490 AM 

traBah'uojamo* iš mūšy studijos 
Marquette Parka.

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

Upytės Draugiško klubo narių susi
rinkimas įvyks penktadienį, spalio 
1 d., 1 vaL popiet, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
kviečiami atsilankyti. Po susirinkimo 
bus vaišės. A. Kalys

Seselių pranciškiečty rėmėju meti
nis seimas įvyks sekmadienį, spalio 
3 d., Tėvų Marijonų vienuolyne, 6336 
S. Kilboum St 11 vai. iyto šv. Mi
šios. Pietūs 12 vai. Kviečiame visus 
dalyvauti seime ir paremti seseles; 
pranciškietes. Kviečia apskrities vai-1 
dyba.

Rožė Djdžgalvis, rast. I

Leidimai — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-«G6S

TEL. 233-3553 
Service 855-4506, Page 06058 

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

39G7 We»t 103rd Street 

Valandos pagal jWj$TfATima

JisJ buvo pagarsėjęs L^tuvoje, kaip geriausias rūbų siū- 
Kat&fe, Laisvės Alėjoje jis turėjo gražiausią siuvyklą, 

į Mociškis gyveno Circagoj^ 
kolonijoje.

hams pasveikinti Kiauto Apsau
gos Misterija vargiai begalėjo 
rasti. Povilas Žadeikis buvo šau
liams vienas pačių palankiausių 
žmonių kariuomenės aukštųjų 
pareigūnų tarpe, užsitarnavęs 
Šaulių S-gos pagarbą ir dėkin
gumą. tvirtindamas sąjungos pir 
muos:us įstatus ir taip pat kitais 
atvejais. Žadeikis kalbėjo ypa
tingai gražiai, šauliams pareikš
dama: “Lietuves kančios jus 
pagimdė, Lietuvos pavojai jus 
augino, Lietuvos priešai jus už-

kalingas jokių kitų įgaliojimų, 
pvz., lietuvių emigrantų. Jeigu 
jis atsisakytų dabar turimos tei
sinės galios kalbėti tautos var
du ir “pastiprintų” savo įgalio
jimus lietuvių emigrantų taria
muoju mandatu, tai susinaikin-

atvejUyJiko nepa- 
neperkalbam as.

su važi a- 
melu bir 

liepos 133 ienomis.

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telet 476-2345

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLIS IR

L PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,
, k^rirtad. 5—7 tiL vik.

Ofiae telefonas; 776-2660,

(Tęsinys)

Toliau Pūtvis tvirtino,, -jog 
Šaulių S-gos administravimas, 
negaunant pakankamai pagal
bos is Krašto Apsaugos ministe
rijos, besiginčijant dėl statuto ir 
jo vis dar neturint, užimąs tiek 
daug to brangaus laiko, kad tik
rumoje esą negalima ne .vien 
karius supažindinti su šauliais, 
bet ir pačius šaulius tinkamai, 
aprūpinti ideologinėmis .paskai- 

I tomis, knygomis ar straipsniais. , 
dėjosi nepilnai] Iš šios padėties esanti tiktai .vie- 

5 na išeitis — jam pasitraukti iš 
LŠS-gos vadovybės ir savo raš
tais, straipsniais, paskaitomis 
bei organizacinio'tobuliiijmo Hu
du ugdyti nt stiprinti organiza
ciją.

Ir dabar, beveik pusei šimt
mečio nuo anų dienų praėjus, 
negaliu užmiršti, kaip atkakliai 
ir karštai Pūtyį įtikinėjau pa
keisti savo nusistatymą. ir ne
perduoti sąjungos vadęyybės 

j kuriam kitam asmeniui./ Kaip 
? šiandien atsimenu mano pagrin- 
i dinį argumentą r “Namai dega, 

reikia gesinti gaisrą, nelaikąs 
trauktis f’ Kaip šiandien atsi
menu ir vis ta patį Pūtvio atsa
kymą: “Aliau, turime trauktis 

i į užpakalines pozicijas, turime 
užgydyti savo žaizdas, sustip
rėti ir tada iš naujo pulti”. Ir 
po to man daug ir ilgai aiškino, 
kad geras karo vadas žiūrįs į vi
sumą, o ne į vieną mūšį, jog ne
bijąs net pralaimėti vieno kito 
.mūšio ir taktikos sumetimais 
trauktis atgal, kad vėliau, su 
pailsėjusia ir geriau pergrupuo-

mas. Grupės, kurios to susita
rimo nesilaiko, laužo savo įsi- 

Tai švetei pasū-

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-01 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

CHICAGIŠKIAI Į ROCKFORDĄ

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 

leidžiasi saulė, arba kada pas jus 
pradeda temti).

Rokfordiškis 
supratęs ir juokais jam atsakė:

— Kada saulė'nusileidžia.
6 vai. vakaro pradėjome atsi

sveikinti su maloniais, nuošir
džiais . ir vaišingais rokf ordiš- 
kiais. Prie autobuso, mus išlydė
ti susirinko visa vadovybė ir 
gana didelis būrys vietinių. 
Prieš sėsdami į autobusą, sti
priai ir galingai sušukome rok- 
fordijkiams sudiev, sudiev, su
diev ir, susėdę į autobusą, pasi
leidome į Chciagą.

A. Pleškys

■Vien tik ’ dlksklifti kartodavo: 
“Turime trauktis, Ir gana!” Ir 
anuomet maniau, ir dabar tebe- 
galvoju, kad Mikelkevišiui su
tikus pasilikti fr energingai pa
raginus 'VI. Pūtvį, pastarasis 
būtų įtikintas ilgiau savo ranko
se palaikyti sąjungos vairą. Bet 
Mikelkevičius, nepaisant mu
dviejų šiltų ir draugiškų santy
kių bei gražaus tarpusavio bend
radarbiavimo šaulių S-gos vado
vybėje, šiuo 
judinamas ii

Visuotinis 
vimas įvyko 
želio 29

Suvažiavimui labai gražiai ir 
gabiai pirmininkavo adv. Rapo
las Skipitis, visur stipriai gin
damas Vladą Pūtvį ir jo idėjinę, 
šaulišką demokratiškai - visuo
menišką liniją.

Kariuomenės vardu šaulių Są
jungą suvažiavime sveikino bu
vęs Krašto Apsaugos Ministeri
jos pik. (tuomet dar majoras) 
Povilas Žadeikis. Kokias parei
gas jis ėjo tuo metu, nebeatsi-

VAKARU VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St„ Chicago. IL 6060S

2657 W. 69 STREE)
Chicago. 1L

8929 SO. maRLcM avA 
Bpdgeviewr IL 604*1 ’ 

T<1. 598-9400

yejaii
Amerikon atvažiavęs Jjj
'Bridgeport^' senoje lietui

Laidotuvių Jįreztorius Charles Stasiukaitis sudegino J 
Įftlfrčųįkic
^ių k^rnbarto Tiktą vietą

\ I * ,r * f
J4“ W'i* škio giminės, bičiuliai ir pažįstami pra
šomi velioni prisiminti kilhtomis mintimis.

dilių santrauką. Be to, tonarta- 
rai/ munka, 'dainos, ir Magdutės 
Pasaką.. Šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkau Biznio 
reikalais kreipta f Baltic Florists — 
gėlių bei dovxx krautuve. 502, E. 
BaėMtoCy* Se. BeatoO, Mm. 0212>. 
Ifcefitaas 2M4MS9. Teu pat K*O- 
oamoa-“Na«itenoW'. didelis pasir 
-inkimas lietuvišku kujikų ir tie* 
~ * timšku dovanu.

DE. CK BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumą 

takų chirurgus. 
5925 CENTRAL AVĖ. 

SL Petersburg, Fla. 3371g 
Tel. (813) 321-420f

V. PŪTVIO GYA ENIMO. BRUOŽAI
ta kariuomene'galėtų grįžti at
gal ir laimėtr'yisą kąrą.

' Panašiai Pūtvis kalbėjo ir su 
įvairiais kitais savo bendradar
biais, ’jį visaip raginusiais liktis 
savo dabartinėje pareigose. Sykį 
apsvarstęs padėtį ir priėjęs aiš
kios išvados, -jis, atrodo, buvo 
nusistatęs savo apsisprendimo 
nebekeisti. Gal/ tokiam., pakeiti; 
mui jam trūko ir jėgų, nes tuo 
metu —-kaip dabar matau— bu
vo nežmoniškai pervargęs. Bę 
to; Pūtyį stipriai rveikė ir jo pa-

DB. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7lst St Tat 737-5149

I Tikrinai akis. Priteik n g kinius 

ir “contact lenses”.

’ETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

KAXM6 RR0GEAMA

šeniausU Lietuvių Radijo progra
ma Naujoje Anglijoje, iš stoties 

.K1.YN, 13® banga AM. veikia stA- 
u a (Low ia ia iki 8:30 vai ryte,

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax helps restore yoursystem s own natural^ \ 
rhythm cwemigiit Gcnt^į Dependably. Try itioof^t. 
You'll like the tehef in tht momtn 
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“The Overnight Wonder’’ '

pėms, kurios, mūsų nuomone, 
per nesusipratimą iš VLIKo pa- • 
sitraukė if dabar yra VLIKo 
opozicijoje, r < .- » F *

4) Kadangi VLIKas yra tau- • 
tos atstovybė,tai visos mūsų po
litinės grupės,netgi ir naujai su
sidariusios (pvz., LAS, LRS) tJJ 
turi turėti laisvą kelią į jį. VLI- | 
Kas sava teisine prigimtimi yra’/" 
visų mūsų politinių grupių, ne ' 
tik tų, kurios jame dirba, bet ir ' 
tų, kurios yra neva “už jo ribų”, I 
netgi kurios su juo kovoja. Ir; 
labai sveika politine išmintimi, ’ 
netgi ir teisinė logika, VLIKas j 
šandien laiko laisvą į jį sugrįži-^ 
mą visoms iš jo išstojusioms ir] 
laisvą atėjimą visoms jame dar. 
iki šiol nebuvusioms mūsų poli-j 
tinėms grupėms.

Baigiamosios pastabos

1) Laikykime visi VLIKą to
kį, koks jis įsteigtas—tii Lietu
vos valstybinės tautos atstovybe 
ir jos politine vadovybe laisvi
nimo darbuose ir kovose.

2) Skaitykimės su VLIKoJtaip 
tautos atstovybės, teisine galia 
reikšti ir vykdyti tautos politi
nę mintį, išvedama iš Lietuvos 
1944. II. 16 d. Deklaracijos.

uiiiiiitiimniHi



REG. LIET. B-NĖS VAKARŲ 
APYGARDOS PIKNIKAS

1982 m. rugsėjo 2H d. 12 vai. 
Vyčių salėje rinkomės į rengia 
raą pikniką, kadangi turėjau 
dalyvauti BALFo vajaus atidi 
ryme, tai atvykau pavėlavęs. 
Sslė buvo prigužėjusi svečių: 
apsėsti stalai, prie baro eilės, 
igrojo Kiverto keturių asmenų 
^orkestras, pilna aikštelė šokėjų.

Piknikui vadovavo Apygardos 
pirm. St. Dubauskas su grup 
talkininkų iš Cicero, Brighton 
Parko skyrių valdybų narių.

Nemažai suaukota fantų lote
rijai. Vienas stalas smulkesnių, 
len pat traukiamų, o kitam sta
lui platino bilietus J. Jasiūnienė, 
p. Matukas, J. Bagdžhis. 6-tą 
valandą su paminėt ris bilietų 
platintojais pradėjo loteriją. 
Baigta 7 vai. Po loterijos, pub

lika praretėjo. Keikia manyti, 
ka^ mėgėjai šokti dar pasiliko.

viso dalyvavo virš 2(10 as
menų. Dėkingi vadovybei už 
gerų maišią, šaunias vaišes.

K. P.

- - J "T ~ ~ - - 1 — į ~ -

_ U? J* M P A I -

Lietuvių Peil ininkų Sąjun
gos narių susirinkimas įvyks 
spalio 6 d., ticeadienį, 1 vri. po
piet, šaulių Namuose, 2417 W. 
43xd St. Advokatas P. žumbakis 
nagrinės vyresnio amžiaus lie
tuvių problemas. Palies ir visų 
lietuvių etninius reikalus. Po 
susirinkimo bus užkandžiai.

Valdyba

— š.m. spalio mėa. 3 d., sek

madienį, 3 vai. popiet, Lietuvių 
Tatuiniuose Namuose (G422 So. 
Kedzie Ave., Chicago, 1L 60629) . 
Amerikos Lietuvių Taryba (jos 
Visuomeninių Reikalų Kcm1- .i- : 
,a) rengia svarstybas Lietuvos 
aisvinimo ir išeivijos veiklos 

klausimais. Jose dalyvaus St. • 
Lozoraitis, Jr. (iš Romos), dr.1 
.). Krivickas (iš Vašing’ono) ir{ 
ašytoja D. Bindokienė (iš Či

kagos). Visuomenė kviečiamai 
dalyvauti. Įėjimas veltui. Aukos j 
nebus ręnkąmoą.

— JAV (R.) LB Cicero Apy-j 
linkės Valdyba š.m. spalio mėn.
10 d. 12 vai. dienos rengia gegu-j 
žine Vyčių salėje, Chicagoje, ’ 
prie 47th St. ir Campbell Avė. 
Bus cepelinų ir šiaip skanių į 
valgių. Gros Gintaro orkestras. Į 
Visus prašome dalyvauti. 

* i

Valdyta Į j

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

MumI. Žam4 — Pardavlmvi . - Ntmai, ŽmM — 
UAL MSTATt FOR SALI | . UAL 1ST ATI FOR SALI

jGU.IIPASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k 'T' 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA n U

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
----- .---- INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 5

HOT SPRINGS. ARK
DAUGĖJA LIETUVIŲ 

HOT SPEINGSE

SEPTYNIS METUS LAUKĖ 
SAVO vaikų

SAN DIEGO, Calif. — Karys L_
Luis Villegas, eidamas kario pa- mas. Savininko paskola 10%. 
reigas Vietname, sugyveno sui 
vietnamiete tris vaikus — duk
terį ir du sūnus.

Villegas tvirtina, kad geriau-, 
šią darbą jis padarė savo gyve-

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1ČŽŲ.1

. 5 ir 4 kambarių med nis. 1 ‘auto ga-
ražas. Geri pamatai. Mažaj; įmokėji-į 

Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.
2 butai. Įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti tel<436-7878

ŠIMAITIS REALTY
-2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicago? miesto lelcfiie^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

VILNIAUS PILIES LEGENDA

Muzika ALOYZO JURGUČIO - 
Libretas AURELIJOS BALAŠAITIENĖS 

Režisūra LIUCIJOS BUIVYDAITĖS-AMBROSINI
STATO ' •• ; . ,-v

DAINAVOS ANSAMBLIS

Rugsėjo mėn. 1 d. Vladas Bie-, 
linis, iš Chicagos, nupirko gražų 
rezideneięįį.namą, 6 dideliu kam 
barių (salipne, net 30 porų gali
ma šokius daryti, nes grindys 
visuose kambariuose parketinės)
108 Hallman gatvėje, šiaurinėje ni m e, kai visų trijų vaikų var- 
miesto dalyje, ant kalno, su la- dus įrašė Amerikos ambasadoj, 
bai dideliu sklypu, apaugusiu Jis, kaip karys, turėjo išvažiuo- 
šimtametinėmis pušimis bei tūk ti iš Saigono. Jis susirašinėjo su 
stantmetinais ąžuolais.Tai tikrai Saigone likusia, žmona, bet ji 
kurortinė vietovė, nes visa ap- negavo leidimo išvažiuoti, 
linka apaugusi miškais. Į Trečiadieni Villegas gavo ko-

Oras be jokios taršos. Mieste munistinės valdžios pranešimą 
fabrikų nėra. Nėra ir jokio ma- kad vietinė vyriausybė sutinka 
sinų judėjimo. ; leisti visiems vaikams išvažiuo-

I Mieste yra 3 ligoninės ir 80 re- ti. Telegrama sako, kad leidimą} me rajone; su sale 4 butai 
gistruotų daktarų, kas pensi- gavo ir jo žmona bei dvi vyrės-1 
ninkams labai svarbu. Reikalui nės josios dukterys.
ištikus, yra galimybė greitai pri-i Dabar Villegas laukia 6 žmo- 

. sišaukti medicinišką pagalbą, j nių šeimoj.
Į Patartina visiems, norintiems] . — --------—:—
1 saulėleidžio dienas praleisti ra-- — Kancleris Schmidt galėtų 
mybėje ir gryname ore, tuo ir skelbti naujus rinkimus, bet ka

] prailginant gyvenimą, susido- bineto narių dauguma nenorėtų 
• mėti Hot Springsu. Be to, atro-' dabartiniu metu eiti prie rin-

do, ir lietuvių skaičius jau arte- kimų. 
. ja prie 300. 

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

Liability apdraudimas pežulnls- 
kams. Kreiptis:

X LAURAITIS 
U45 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

S. Rastenis PERSONAL
Asmeny Ieško

BUSS. OPP, — IN TOWN 
Biznio Proga — Miesto

PARDUODA TAVERNĄ gera- 
ir

priedo sklypas.
Skambinti 254-5311 

po 5 vai. popiet, arba. 
savaitgalį — 356-6613.

GENERAL HELP WANTED 
(Bendiaji pagalba reikalinga j

S250 WEEKLY PAYCHECKS 
(fully guaranteed) working part or 

’ I full time at home. Weekly paychecks 
mailed directly to you from Home 
Office every Wednesday. Start im
mediately. No experience necessary. 
National company. Do your work 

.... I ‘_____3_ •_ —lis.- —£“LIUCI J V iNAtŠL? Priimtu Protingu vyrą arba į and ofX U V A n ; I moterį gyventi Beverly Hills apyhn _____ k______moterį gyventi Beverly Hills aoylin 
j kėj. Asmuo turi mokėti vairuoti ma- 

Miko Sileikio apsakymu knyga ■ žiną. Pageidauja apie 65 m. pensi-
—. . •' ‘ Įninką. Rašyti:

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 or 737-1717

Pardavimas ir Taisymas 
2544 WM Strwt 
ToL REpublIc 7-1941

ė"™“1 " 1 11 ■
• 4

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus

J P. N EDAS, 4059 Archer Ayenue, 

Chicago, Ilk 60632. TeL Y A 7-5980 
; ; ‘f■ O c 'š. m. spalio 30 ir 31 dienomis

Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorijoje
Choras, solistai, baletas, simfoninis orkestras —

Bilietai gaunami VAZNELIŲ PREKYBOJE ’ ’•:
INTERANATIONAL GIFTS

2501 S. 71-ma g-vė^ telef. 471-1424

Čikagos ir apylinkių visuomenė kviečiama atsilankyti

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

. kymai, 184 psL Kaina $5. 
į Gauaama Naujienose” ir pas 

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

Rašyti:
Box 264 
% Naujienos 
1739 S. -Halsted St. 
Chicago, IL 60608

MISCELLANEOUS 
įvairus dalykai

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

TeL 523-3685 (Pr.)

your own home. Retails and applica
tion mailed. Send your name and 
address to:
AMERICAN FIDELITY COMPANY,
Hiring Dept. 77, 1040 Lone Star* Dr., 

New Braunfels, TX. 78130

RENTING IN -GENERAL 
Nuomos .

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

; i

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 administracijoje,

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tek 585-6624

MARQUETTE PARKE, 68-tos ir 
Rockwell apyl. išnuomojamas 
1 kamb. butas. Darbo dienomis 
skambinti 471-1630 susitarimui 
po 6 vai. vak., o šeštad. ir sek
madieniais skambinti visą dieną.

READER — ADVISOR — PALMIST 
READINGS BY > \

■ KOVOS DEL LIETUVOS
-------------- - ... .. ui

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, risuemenės veikėjo ir rašytojo atriminimus.

Dr. A. Gursob — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

pasirūpinimą____________ ;______ 1_______  >8.00

ONE VISIT WILL CONVINCE YOU.
Help and Advice On All Affairs 
of Life such as IXJVE, HEALTH, 
BUSINESS, MARRIAGE, DI
VORCE, reunites the Separated.

Removes Evil and Bad Luck 
from you, and yours.

FOR APPOINTMENT, CALL 792-2774 
6432 NO. HARLEM (Comer of Devon)' ’

M. ŠIMKUS
Notary Public, 

INCOME, TAX SERVICE

4259 S. Majtlai^od, Te!, 254-7450
Taip pat daromi vertimai, gimimų 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr&' 

šymai ir kitokie blankai. *

HOMEOWNERS POLICY

32M& W. 95«i SL

66642, - 424-M54
€ farm I it Casual

Advokatas.
GINTARAS ki ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) ~ v 
Siųsti čekj:

" Naujienos, 1739 S. Halsted St. •* * r
Chicago, IL 60608 " 777.*’'

Dr. A. J. Gnsaen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik 
Dr. A. J. Gtusen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik__ _
Galima taip pat nžaakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 perai n utim o išlaidom^

8400 
£3.00

£2.00

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

ITW S*. HALSDCD «T, CHICAGO, IL <Mt|

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V, BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto Od 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

G406 S. Kedik Avė.
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK m DAR KL

6 — Naujletw, Chlrago, 3, Hl. Friday, OtoMr t,




