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tos. Investuoti milijonai ir grę-

POPIEŽIUS PLANUOJA 
APLANKYTI LIBANĄ

PRAŠO DAKTARŲ 
TAIP NELUPTI

— Standard Oil c f California 
ketvirtadienį pranešė, kad ne 
toli Pietų Kalifo, nijos pakraš-

(Hiicagcs miesto'taryba, vadovaujama maj orės Jane Byrne, paskyrė pusę milijono do
lerių policininkų neĮjeršaunamoms liemenėms. Gyventojai paskyrė liemenėms reika
lus pinigus, o miesto taryba davė stambesnę sumą, kad policininkams būtų saugiau.

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS BUVO rinkimai tęsėsi ištisą savaitę — 
nuo spalio 16 iki 21 dienos. Bal- 
sayo. jeiąę hal-
sucti. :

library of Co 
**nodical Divi^

AUSTRALU SPAUDA SIEJA VILNIŠKE 
PALIKIMŲ MEDŽIOTOJĄ SU KGB

1 Šovielinės advokatės Genovai- Paryžiaus lenkų žurnalas Kal
tės Valinskienės pastangos pasi- turą savo liepos numeryje pa- 
pinigauti Australijos lietuvių skelbė išsamią “Lietuvišką Kro- 
tarpę susilaukė triukšmingo at
garsio australų spaudoje. “The 
Melbourne Herald’ (1982.IV.15) 
rašo, .kad jai pavykę “išspausti” 
250,000 australiškų dolerių iš 
“įbaugintų imigrantų”, bet ji, 
praėjusiems melams baigiantis, 
tesugebėjo išsivežti ?60,000.

Dienraštis cituoja Australijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninką Albiną Pocių, pasak ku
rio, dviejų sovietinio konsulato 
atstovų lydima Valinskienė ap
lankiusi eilę šeinių ir reikalavu
si, kad giminėles Lietuvoj, būtų 
pasiųsta Australijoj mirusių lie
tuvių palikimų dalis: Abejojan
tiems buvę pasakyta, kad gali 
nukentėti jų giminės. Pocius pa
minėjo, kad panaši taktika nau
dojama ir JAV-ėse. Kitaip pa
dėtį dienraščiui aiškino kelionių 
agentūros “Palanga Travel” 
Sydnėjuje savininkas Romuai-. 
dasr -Cibas, tažp.pat vadovaujan
tis “Lito” investavimo bendro
vei, kuri tvarko palikimų rėi" 
kalus- Jo žodžiais, dvi Sovietų 
advokatės atvykusios į Austra
liją teisėtai, paaiškinti palikimų 
procedūrą, ir apie jas buvusi su
teikta “iškreipta” informacija.

Dienraštis “The Australian” 
(1982.IV.13) kalba apie “šnipų 
terorizuojamus” Australijos pi
liečius. Australijos ministeris 
emigracijos h* etniniams reika
lams Mr. Macphee išreikęs “gilų 
susirūpinimą” ir įsakęs pradėti 
investigaciją. Pasak dienraščio, 
Sovietų Sąjungos žinovai yra 
įsitikinę, kad Maskva jaučia už
sienio valiutos trūkumą ir nau
doja bet kokias priemones tokiai 
valiutai įsigyti.

“Advokatė ar KGB?” savo ba
landžio 15 d- vedamajame klau
sia dienraštis, ir atsako: “Dau
gelis Pabaltijo kilmės Australi
jos piliečių turėjo apleisti savo 
tėvynes dėl totalitarinių režimų 
sauvaliavimo... Jie pasitikėjo 
Australija ir nusipelno kuo ge
riausios mūsų apsaugos... Visus 
Australijos piliečius reikia už
tikrinti, kad Sovietų vyriausy
bei nebus leista kištis į jų gyve
nimą. ... šioje šalyje nėra vietos

nikų”. Australijoje gyvenantis 
E. Žagrell rašo, kad už Lietuvo- ‘ 
je pablogėjusį aprūpinimą mais
tu valdžia kaltina streikus Len
kijoje. Į Vilnių apsipirkti vyksta 
daug baltgudzių, o į Kauną rusų 
iš Leningrado. Vilniuje spora
diškai buvusios įžiebtos žvakės 
languose solidarumui su Lenki
ja pademonstruoti.

"Kaip žinoma iš lenkų spau
dos”, rašo Žagiell, ‘"dabartinis 
Graikijos ministeris pirminin
kas Papandreou esąs dalinai 
lenkiškos kilmės, tačiau lietuvių 
emigracinė spauda primena, kad 
jo senelis, Minejko, buvo bajo
ras nuo Ašmenos, tad ir jis turįs 
būti lietuviškos kilmės”.

Kelios latvių ..organizacijos 
Australijoje surinko daug pini
gų Lenkijos gyventojams su-, 
šelpti. Latvių delegatai pareiš
kė: “Mūsų tautas jau nuo 16-to 
amžiausį gyvena kaimyninėje 
draugystėj ė' m ūsų litiniai daug 
kuo bendri; atėjo laikas padėti 
Lenkija?’. (Elta)

IZRAELIO KARIAI SEKA 
ŠIRtJIEčIŲ APKASUS

JE^UZALE.^-Įlzraelio kąriiio- 
meriėsLdąliniak;atidžiai seka Si- 
rijoącM-ariUS’, saugiai, įsrkąsusius 
Beka slėnyje, šalia Beiruto-Da- 
mask'o vieškelio. .-

Kėliose Beka 'slėnio vietose 
sirijiečiar užpuolė, pravažiuoj an- 
čius j Izraelio karius. Dabar iz
raelitai išsikasė apkasus, apsiver
tė smėlio maišais ir seka Sirijos 
karių apkasus kitoje kelio pu
sėje.. Izraelio kariams įsakyta 
šauti. į kiekvieną, kuris bando 
naudoti Beiruto-Damasko vieš
kelį.? Izraelitai naudoja perisko
pus, nes sirijieciai turi taiklius 
šautuvus, kurie gali pataikyti į 
iškištą iš apkaso galvą-

Ubane dar yra galingų jėgų. 
Izraelis apskaičiuoja, kad dar 
yra apie 60,000 Sirijos karių. 
Libano pareigūnai susitars su 
Izraelio ir Sirijos atstovais, kada 
šių dviejų valstybių kariai išva
žiuos iš Libano.

Spalio 23: Ignacas, Ramunė, 
Severinas, Bulnoris, Panindė,
Jaukantas. i
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NUSKRIDĘS I VAKARĘ VOKIETIJĄ
PREZ. MITERANDAS TARĖSI SU KANCLERIU KOHL 

BENDRAIS VAKARŲ EUROPOS GYNYBOS REIKALAIS
BONA, V. Vokietija. — Pran

cūzijos prezidentas Francois Mi- 
lerandas ketvirtadienį buvo nu
skridęs į Vakarų Vokietiją ir 
kelias valandas tarėsi su nauju 
Vokietijos kancleriu apie bend
rus Vakarų Europos reikalus.

Prancūzija, kaip žinome, pa
jėgi pagaminti neutrono bombą, 
kuri gali nedideliame ruože nai
kinti Sovietų tankus. Jei Ame
rika nepajėgs susitarti su Sovie
tų Sąjunga atominių ginklų 
kontrolei, tai Vakarų Europa 
privalo pati išmokti gintis.

Atrodo, kad prancūzai žino 
pagrindinę techniką neutrono 
bombai gaminti, bet jie prašė 
Amerikos pagalbos pagrindi
nėms neutrono medžiagoms pa
gaminti. Prancūzai kreipėsi į 
amerikiečius, kad jiems padėtų 
įsigyti r e i kalingas atsargas. 
Amerikiečiai prižadėjo padėti 
prancūzams.

Prez. Miterandą aerodrome 
pagerbė įvairių vokiečių ginklų 
sargyba.

Spalio 24: Rapolas, Undinė, 
Daugai is, Krūminė, Claris, Ged- 
gailė.

Spalio 25: Boleslovas, Darija, 
Kristina, Burvė, Kūrėjis. Vyliau- 
da, šird^mantas.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 5:58. 
Oras »aulėUst truputį Įiltasni*.

Caspar Weinberger

Sekr. Caspar Weinberger 
abejoja. kad JAV turėtų 
siųsti daugiau marinų į Li

baną. Ten esamų vyrų 
turėtų pakakti.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas, pasitaręs su 
Kongreso Etikos komiteto na

triais, nutarė prasyti Amerikos 
gydytojus ir ligoninių administ
racijas nelupti tiek daug pinigų 
už ligoniams suteiktus patarna
vimus ir palaikymą ligoninėse.

Nepaprastos didelės sumos už 
patarnavimus prisideda prie inf
liacijos’ ir apsunkina viso krašto 
'konominį. gyvenimą. Didelės 
urnos nuteikia prieš gydytojus 

Tnonių nuotaikas, nes dažnai 
ie privrrstLatiduoti p&skutiass 
;avo santaupas.

Prez- Reaganas jau prašė ko
mitetą patyrinėti gydytojų ir li
goninių itnamas sumas ir jam 
oranešti. Tada jis galės prašyti 
gydytojų^ susivaldyti. Jis nori 
šitą klausimą spręsti be prane
šimų spaudoje, bet pasitarus su 
žmoniškesniais gydytojais.

GARCIA MARQUEZ LAI
MĖJO NOBELIO PREMIJĄ 
STOCKHOLMAŠ, Švedija. r- 

Ketvirtadienį Kolumbijos rašyto-
ROMA, ItaBja. — Ketvirtadie- jas Gabriel Garcia Marquez lai- 

nį popiežius Jonas Paulius II ga- mėjo 19X2 metų Nobelio litera- 
na ilgai kalbėjosi apie dabartinę toros p remi j 
padėtį Libane ir planus grąžinti ną 
krašlą į normalų gyvenimą. Iz
raelio ir Sirijos kariai taikos 
nepajėgs grąžinti, užtat Libanas 
prašė Amerikos, Prancūzijos ir 
Italijos pagalbos, nes gyventojai 
yra įsitikinę, kad JAV, Prancū-1 
zijos ir Italijos kariai, atlikę mi
siją, išvažiuos namo. Libano gy
ventojai žino, kad Sirijos ir Iz
raelio kariai būtų norėję pasi- viau išvystyti savo talentą; No- 
likti Libane visiems laikams. ? belio premijos laimėjimas jam 

Popiežius padovanojo Gema- padės dar stipriau įkelti koją į 
jeliuf naujai išėjusią fotografijų literatūrą ir išleisti kelis parucš- 
knygą apie menininko Rafaelio tus veikalus. Rašytojas gaus 
kambarius ir jų istorija. Popie- 157,000 dolerių, 
žius su jaunu prezidentu taip _ _ _ _
pat aptarė galimybę prieš Kalė-į _ Penktadienį aukso uncija 
das nuvykti j Libaną ir užmegz- kainavo ^131. 
ti artimesnius ryšius su senomis • i
krikščionių grupėmis. Manoma,’ 
kad iki to meto pats Beirutas’ 
jau bus sunormalėjęs, ginklai iš-j 
nešti į policijos centrus. j 

CEILONE LIKO DAR ŠEŠI j 
METAI KAPITALIZMUI

COLOMBO. — Sri įlankoje, 
(buv. Ceilone) pirmus preziden-', 
tinius rinkimus laimėjo J. R. j 
Jajevardcne. Jis yra Vakarų Eu-‘ 
ropos valslybių ramaus kapita-i 
lizmo sistemas šalininkas. Kiti 
kandidatai pasisakė prieš kapi-l 
talistinę santvarką. Jeigu jie! 
būtų buvę išrinkti, tai jie būtų' 
naikinę kapitalizmą.

Prez. Jajevardcne, laimėjęs: 
rinkimus, pareiškė: “Aš esu ra j 
maus.demokratinio kapitalizmo 
šalininkas, todėl galite būti tik-' 
ri, kad bent Šešerius metus ka-; 
pitalistinė sistema čia gyvuos“.Į 

Šri Lankoj yra (>.(> mil. bal-J 
suotojų. Krašte sudaryti tvar
kingi balsuotųjų sąrašai ir ko-j 
misijos balsams skaičiuoti. Bet 
saloj susisisldmas lėtas, reikia, 
laipioti į kalnus, todėl saloje

Jis parašė remia
si nitas metų vienatvės”. 

Vertintojai priėjo išvados, kad 
šis Pietų Amerikos 51 motu ra 
šytojas turi Balzako ir Faulkne- 
rio stilių su labai gyvenimiška 
tikrove.

Garcia Marquez gimė ir augo 
Kolumbijoje, bet paskutiniais 
keliais metais gyveno Meksikoj. 
Maksikoje rašytojui buvo leng-

LENKIJA SKOLINGA VAKARAMS 
27 BILIJONUS DOLERIŲ

RUGSĖJO MĖNESI DINGO Iš ĮSTAIGOS, 
O VAKAR PRANEŠĖ, KAD NEBEGRĮŽTA

NEW YORK, N.Y. — Gabus, klausinėja ČIA ir FBI atstovai, 
taktiškas, iškalbus ir labai ap Išaiškėjo, kad bankininkas 
dairus lenkų bankininkas And- J’reumanas, be Lenkijos didelės 
rius Treumanas (Andrzej Treti- skolos Vakarų valstybėms, taip 
'inann) buvo Lenkijos Handlovy pat tvarkė ir lenkų šnipinėjimo 
banko atsovas. New Y'orke jis 'erkalus, tai paminėtos dvi įstai- 
turėjo savo įstaigą, o su šeima gos nori patirti ne tiktai finan- 
gyveno ištaigingiame New Yor- sinius lenkų vyriausybės reika- 

ko priemiestyje Queens.
Lenkija yra skolinga Vaka

rams 27 bilijonus dolerių. Ban
kininkas Treumanas tvarkė vi
sas Lenkijos skolas užsienyje. 
Jis gerai orientavosi, žinojo lų 
paskolų reikšmę. Paaiškėjo, kad 
bankininkas Treumanas, be di
deliu skolos reikalu, buvo įta
kingas lenkų šnipas. Jis tvarkė 
visą lenkų šnipų tinklą Ameri
koje.

Pirmomis rugpiūčio dienomis 
bankininkas Treuman gavo įsa
kymą grįžti į Lenkiją. Kartu su 
bankininku, Queens bule gyveno 
jo žmona ir duktė. Rugpjūčio 
viduryje t^rnautojąį 
kad banko atstovas T.eumanas 
nustojo rodytis 105 Psrk Ave
nue esančioje jo vadovaujamoje 
įstaigoje. Rugsėjo pradžioje j s 
dingo ir iš savo namų. Kaimy
nai pranešė, kad Trcumanų šri
mą nesirodo savo hute.

Rugsėjo pabaigoje Handlovy' rią ] 
bankas, turįs sdvo įstaigą jiuĮdcntas Reaganas. Jie norėjo tar- 
Park Ąvenue, pranešė 
Amerikos bankų įstaigoms, kad 
Andrius Treumanas daugiau ne- 
beatstov'auja los įstaigos. Jeigu 
kas pabrukdavo telefonu į Treu- 
mano butą, tai pradžioje atsa
kydavo kažkoks Eugene Szen- 
chyk, o vėliau telefoną atsaky
davo Vladimir Lewicki. Lenkų 
valdžia žinojo, kad Treumanui 
buvo įsakyta grįžti Varšuvon 
rugpiūčio viriuryje. bot jo ne
buvo net rug ėjo pabaigoje.

Vaksr JAV pareigūnai pra
nešė, kad Ilandlovy banko at
stovas Andrius Treuman su šei
ma prašė duoti jam tremtinio cių aptiko d:dellus kiekius naf- 
teises. JAV svarsto jo prašymą

Lenkų bankininkę Treumaną žimai bendroves apsirikęs.

lus. bei nori žinoti ir kokia bu
vo jo kita veikla. Kati lenkai ne
galėtų keršyti, tai JAV vyriau- 
riausybė turi užtikrinti, kad 
Trzumanas ir jo šeima saugiai 
gyventų Am: r ik oje.

Pasirodo, kad Amerikoje jau 
yra didokas lenkų valstybės vy
rų skaičius. Tremtinio teisių pa
prašė lenkų amb. R. Spasovskis, 
Amerikoj yra buvęs Lenkijos 
ambasadorius Japonijoj Zdis- 
lav Rurarz ir visa eilė kitų pa
reigūnu.

Treumanas tvirtina, kad Len
kijos gyventojų dauguma nepri- 
t&ihv karių primestai vyri a u- 
svbei.

PREZ. REAGANAS PRIĖMĖ
ARABŲ ATSTOVUS

WASHINGTON. D.C. — Ket
virtadienį į Ameriką ‘ atskrido 
arabų valstybių delegacija, ku- 

pcnkladienį priėmė praži

visoms į tis Artimųjų Rytų taikos reika
lais, bet svarbiausias klausimas 
buvo Izraelis.

Prez. Reaganui dabar rūpi su
vesti arabų valstybių atstovus su 
izraelitais. Prezidentui atrodo, 
jog geriausia bus. jei siekiant lai
kos Artimuose Rytuose, prasi
dės pasitarimai tarp izraelitų ir 
arabų. Pasitarimų pagrindan bus 
padėti David stovykloje pa
siekti susitarimai.

A
I
s
f

Yra vilties ir vėl uždegti plieno liejyklų pečius, nes europiečiai nutan 
nevali tiek daug plieno j Ameriką.



Paremkime Vydūno istoriniai politinio 
veikalo išleidimą

4UWnon?, “ii» negirdėtas vokie
čių -41pur iiaiikioinw rnifika 

pusėm patenkinamų p h- 
ramiam }r teisingam šios

P. Getty “Naujieną’’ 
redaktoriui -

Maskyčs. Mckslų Akademi-' 
jos -į>Fof. r--Kuš&ęfis^

J savo velkate ^Pfėtn’cių Pabal-' 
. lijo etninė praeitis” (1951 j 
ruso galvosena nušvietė lietu
vių-vokiečių ^santykių istoriją 
nuo seniausių laikų iki Antro 
pas. karo? Vokiečiu rašytojas 
H. Gerlacbas savo veikale 
“Nur der Name blieb” tų pat 
santykių istorija .nušvis(ė se 
nojo prūso (nors suvokietė- 
jusio) žvilgsniu. Mažlietuvis. 
dr. Storasta - Vydūnas savo 
studijoje ”700 Jalire deūtsch- 

4Htauifrcher Bcziehungen dar 
prieš Antą pas- karą (1932) j 
davė tų santykių ištisai pilną 

’ vaizdą, kaip pats tuos santy
kius geriausiai išgyvenęs ir 
juos išstudijavęs.

.? Įdomu, kad tas jo veikalas 
.rado pilną voikečio pref. dr.
V. Falkenhano’pritarimą ir 

-labai palankų įvertinimą. Tas* 
viskas duoda galimybės mūsų 
politikams išeiti su vokiečiais 
(mūsų buv. kaimynais) į 
daug aiškesnį tų politinių 
santykių dialogą.

• Daioma žygių, kad ši iš 
t ranka būt ų a tsjia u * d;r ta;
kaip dr; V. Falkenhano Įžark 
ginis žodis .— antroje Vydū
no veikalo laidoje.

Prašysiu mielą Redaktorių'

! nionių ramiam
problemos sviurtymui**.

Niekas kitas geriau už Vydū 
ną negalėjo pažinti vokiečių 
galvosenos, jų literatūros; ffs 
studijavęs Vokielųos jnokrių 
įstaigose, turėjo daug pažinčių 
ir santykių sri vokiečiais mokv 
liniukais. Tik jis, kaip meęlięiU' 
vis, galėjo puikia vokiečių kal
ba pa įeik ti pilną vaizdą los dra
mos, kuri prasidėjo 1231 metais 
— užpuolus vokiečių kryžiuočių 
ordino kariams jo gimtąjį kraš
tą...

Kn ygos lininį šuduro d supt; 
skyrių, kuriuose paliesta ir; 
smulkiai išnagrinėta ir atsakyta 
į šimtus iškeliu klausimų. Ypač 
poetiškai iijigntrųą pirmas 60 
psl. skyrius — tėviškės pasaulė
jautos aprašymas (Die preus- 
sisch-litauische Heimahvelt). Iš 
tiesų, tai vydūniškas himnas 
gimtajam tėvų kraštui, jo gam
tai, lietuviškai 'motinos kalbai,' 
kurių jis prisipažįsta, dar vaiku mažlietuvių, dar kalbančių lie- 
būdatnas, ryšium su įsisavinta taviškiu, rusiškojo' imperial^: 
vokiečių kalba, bųvp paniekinęs-: i»o b|(vo •priversti savp sęp^ją 
Viena proga motinos tarti žo-‘ tėvišku ąpleįjsti. žipojna, dft(Įgū
džiai jam gilioj širdin įsmigo; iha' jatiniinti—prgcįšjo kabėti 
“Taip, tp gčdįnie^ )j»tuvių kai- yieh yplriskiįi *k pamiršti save 
libs-! Bet ijuįr fajjl kalba tavo (ė taulinę Iįiljpę,;k4 IltriMų 
vų. tavo molinos! Atseit, tu gė- tairtięlit šiuo vęikaiu Jiptm pri 
dimes minęs?" (40 psL), Pq ik mlptt Be to, męs nętųriaĮe iki 
gesnio su inotjna dšiikigo. vaikas j šiol gemm# .•Wk^io, VofcifįįŲ - 
tai f jautriai, išgy v "fięs, suprato* lietuvių sant^)ain.$ ir tų sanfy- 

-sgTOs galvosenos tragediją. Po to kįų į^rfjgį';^MŠvįę|4i.. šip' štr. 
• His'i ęyžt&gai; nutaljs: ^gyveniJ įuitoH'ui i| klaitf liuę YTIKe- Ta

me išdi-džial laikytis savo kjj-| čj-bo® pojūdy (1970) 
•ihėšJr Uetuvybę iškejti į garbę", fe poodžio piririiildQkHi kun. 1. 
(Vydūnąpsl). šis' Trakini baisavhiio kebu dah'W 

•skyrius;iavęhia# Helūvi^ kalbORj ftUiki#UM», vfenteją&f (jtoimjn 
fr^IŠIeisijaį: aUkkš knygele, tik- d&ivo pritaria Šio
/•ai; tiktų7* mųsu besimokančiam1 Vydūno vsiką® antros laidds-iš- 
jaunimui -(lituariištiBėse mokyk- i leidiniui. VydQno veikalą kenka 
Tose). ; • j • Į liaktuoti išeinant Iš*to-laiko po-

Reikią stebėtis Vv-dūno drąsa Ritinės minties’varžtų.'. ■'f< 
rr 'ryžtu išeiti viešumon su šiuo Berlyno univ. prbf. dr. Vikto- 

: veikalu tuo laiku' (1932-, kai su- tas Falkenhanas, žinbniaš ballis.- 
'anatizuptaš nadų-vokiečių jau- - tas bei slavistas (Žg. ‘tšlokslas ir 
nįmas (Hitlėrjugeud) pradėjo ’ gyvenimas” nr, Ji. psl- 2’-27, 1982 
siausti ir naikinti visą, kas tik m.), baigdamas straipsnį, rašo: 
lietuviško buvo’ (pagal šūkį:5 "šių prisiminimų autoriaus Itia- 
rvttet alles was epht lįtuaisch nymu, plačiaūsiems lietuvių lau- 
istj. Vydūno obj'ektĮ-viai ir aiš- tos sluogsniamš, jų pačių savi- 
kici į akis pasakytos tiesos, jie-mcpęĮ iy tųp gąęju lyjrta’m jų 
negalėjo, pakesįi, ■ dėl to knyga 
(1934) buvo kpnfiskuota ir ru- 
nąikintąt jTąįgi. šio veikalo pir
majai laiilai šiemet' sukako 50 
metų. . ■ J' r

Nors sutramdžius 200 metų 
Vokiečių ()rdino: nuolatinius ka
ro žygius, lietuvių tauta Melno 
m tartimi (1422) Kko padalinta, 
bet po to abiejų tautų net 500 
metų (laikantis sutartų sienų) 
baliko neišdildomų ' prisimini
mų. Daljšr toji kaimynystė sve
timos imperialistinės karo jėgos 
jau 40 melų yra nutraukta, bet 
lietuvių-vokiečių taip išgyventi 
bendri santykiai įiegdj būti nu
trinti bei parniršti. Likimo vėjai 
papūtė kita priešinga kryptimi. 
Slavų Damoklo (ag.esijos) kar
das (dabar žygis į vakarus —

i rasti galimybės ištisai be pa-' 
■ keitimų atspausdinti Jūsų deJ
*' daguojainam dienrašty, čia 

jrridętą '3 psl. atsišaukimą į 
plačią- mūsų ,visūoniėnęUž,

//ką reiškiu sąvp/ įrrlSid^įųa — 
Vydūno Jaunimo; Fondo var
du Jums nuoširdžią padėką ir 
pagarbą.

Vincas Žemaitis 
Į *’ ❖

Mūsų tautos didysis rašytojas, 
filosofas, kaip žinome, politikuo- 
.i nemėgęs, buvo priverstas, dėl 
vis didėjančių vokiečių nacių 
lietuvių pe rsek ioj im ų, parašyti 
ir 1932 metais išleisti 'apie 500 
psl. studiją, kurioje plačiai nag
rinėjama: Sieben Hundert Jahre 
tleutsch-litauischer Beziehungen 
(Septynių šimtų metų vokiečių- 

dietuvių santykiai)- Apie tai, ka> 
paskatino šios knygos*pasirody
mą, dr. Vydūnas savo knygos 
įžanginiam žody (5 psl.) rašo: 
‘Jei lietuvybė nuo seniai daugė
ta) vokkčių buvo traktuojama 

/ u panieka, tai ši jų elgsena po 
do pasaulinio karo neribotai pa
didėjo. Ypatingai tas jaučiama 
Prūsų Lietuvoje. Net teisės į 

^tėviškę, taip sakoma, prūsų lie
tuviams nenorima pripažinti”. 
Toliau jis sako: “dėl to savaime 
r iškilo visa eile klausinių, su

riši ų su tėviškės samprata. jo> 
-gyventai a i s, kas yra savo esmė i

e vesiskumas bei lietuvybė, ir pochcd na zipad) pakibo ir ly- 
<aip visa tai prasidėjo ir šiuri J giai graso taip lietuvių (ir viso 
me<ių eigoje vystėsi”. Autoriaus! Pabaltijo), taip ir vokiečių tau-

i

Devenių namai Santa Monica mieste, Calif

toms- Pirmoje eilėje nuo vokie bai, po svarbaus prof. ša|K>ko i 
čių didriės tautos iniciatyvos,! Lietuvos Istorijos veikalo išlei-
bendro supratimo ir sutarimo 
priklauso, kad visame Baltijos 
regione įsiviešpatautų teise, bet 
ne imperialistine diktatūra, pa
remta taika. - s t

Kielę žinoma, apie 200,000

savos hųniąništįnęs * dvasinės 
kultūros pamatui praversiu, jei
gu vokiškai parašytas Vydūno 
veikalas ^V7pkiečiū4ietuvių .San
tykiai per septynių .šimtmečius” 

1 taip pat būtų įskąttytas į lietuvių 
kultūros palikimą, nes šitas.vę- 
kalas priklausė prie gražiausių 
visos žmonijos kultūros žiedų” 
(M. pabr. — V.2I), ‘ 7.

Lieką tik sveikinti ir dėka Ii 
Vvdūno Jaunimą Fondo valdv-

* * < - - X .

dinio; nutarusiai ir pasirūpinu
siai Vydūno veikalo antrąja lai
da. Mūsų pareiga šį palriotinį 
užmojų finansiniai paremti, nes 
teks jį daug kur informacijos 
tikslais dovanoti — dykai išsiųsti 
(įvairioms bibliotekoms).
šio straipsnio autorius, parem- 

damas Vydūno Jaunimo Fondą, 
skiria 2tk) dol. apmokėti 15 kny
gų prenumeratą vokiškai kal- 
bąftliem», ar lietuvių kalbą pa- 
tHdšuaitma, iš jų 50 dok — j 
Fondo lėšas išveisti lietuviškai 
ir išleisti pirmąjį Vydūno veika
lo (00 pusi) skyrių — antrašte: 
Tėviškės pasąulėjėula, ar Tėviš- 
-lės atradimas.

N,Ik Prierašas. Knygos leidė
jų — Vydūno Jaunimo Fondo — 
vardu nuoširdžiai dėkodamas, 
pilnai pritariu str- autoriaus v. 
Žemaičio mintim#, ir jau galiu 
pranešti, kad pirmos laidos 
478 psl. tekstas, papildytas 
trumpomis biografinėmis žinio-. 
mis apie dr. Vydūną ir jo vei
kalą, jo vietovardžių ir vardų 
rodykle, įžanginiu žodžiu, užsa
kytais Italijoje ir jau gautais, 
pudingais Mažajai Lietuvai pen
kiais spalvotais vaizdais, pasiro
dys lapkričio mėnesį. Knygos 
kaina labai žema, tik 14 dok su 
pasiuntimu. Taip, kad teksto, 
kietais viršeliais, bus viiš 500 
psį. Veikalą reprezentaciniai at
spausdins dr. M. Morkūno spaus-, 
tuvė.

Užsakymus ir aukas (čekius ir 
money oi'dersy rašyti: Vydūnas 
čouth 
dūnas 
\\>st 
(10629. 
skelbiami spaudoje.

bu padėką ir pagarba.
Vytautas R. Mikūnas

Fund, Inc. ir siųsti: Vy- 
Youth Fund, Inc., 
73rd Si-, Chicago,

Aukojusių sąrašai
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v. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Vladas Etttvts

jungai įsakymus 87 N r. Kaupai, 
1922 m. spalio 16 d. Sudėtie^ 
ir instruktavimo skyrįus. Šian
dien aš.praded eiti Lietuvos šau

1 lių Sėjungos v ršininko pareigas, 
j šauliui M. Mikęlkevięiui jsa- 
Į kau grįžti prie savo tiesioginių 
pareigų. Pamatas: L. Š. S-gos C. 
V. nutarimas iš 2-X-22 m. Kapi
tonas Klimaitis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos virsminkus.39(Trimitas, 
1922 m. spalio mėn. 28 d., Nr. 
42; p. 26).

Abu įsakymus tame pačiame 
Trimito numeryje. Pūtvis per- 

I skaitė sįi šeima, būdamas Ši|o- 
• Pavėžupyje ir nesiruošdamas 
‘ artimoje ateityje į Kauną vykti 
Jo sveikata po pirmos širdies ąta 
ko> tebebuvo silpna, o abiejų 
dvarų niekalų ir reikalėlių

1 vo daug. Vien dėl išleistuvių pe
I Vladas, nei Emilija Pūtviai į lai

telegramos viską tuojau pat me
tę į šalį dėl degančio Tėvynės 
reikalo —Klaipėdos sukilimo or_ 
ganUavimo, Krėvė ir Įeiti iflęty 
stųvių prganizatoriąi buvo n&r 
rėję iškilmes sumesti vėliau, 
Pūtviui pilnai ątsigavs. Tačiau 
jam sų žmoną šiuo metu atvyk
stant į Kauną, Kręvė pąsinau- 
dojo gera proga, išleistuves su
ruošti tuoj po Pūtvk) atvažiavi
mo. Dar ir šiandien stebiuosi, 
kaip mums . tada, pavyko .taip 
greit sugaudyti tiek daug žymių 
svečių. Matyt, jie Pufyį tiarai 
aukštai vertino, jei,, bedami'.už
siėmę valstybės ir kitokiais dar
bo reikalais, sugebėjo rasti laiko 
ir atskubėjo išleistuvių .vakąrie- 
nėn lapkričio'18-ją dieną. -

Apie Pūtyio su žmona iškvie
timą Kaunan 1922-jų ?mėtų "Mp-. 
kričio mėn/ir'kitus.-tho. susi-. 
juslus įvykius piečiau 'esu įrašęs 
savo prisiminimuose 'apie Klai
pėdos Sukilimą^ atspausdintuose 
Lietuybs^aullų Sąjungos Trem
tyje leidinyje .Nepriklausomai 
Lietuvai \Čia visko iš naujo ant
rą kartą nebekartojarit, trum
piau paminėsiu tiktai kelis dą^ 
tykus. .

v

Po atsisveikinimo vakarienės 
Pūtyių bute Ęiaunp Senamiesty-; 
je apsilankė Saulių S^gds vįršr 
liinkas kpt. Pranas Klimaitįs ir 
Pūtviui - perdavė, klaipėdiečių 
prašymą ir LŠS-gos centro val
dybos prezidiumo nutarimą jį 
siųsti Klaipedon į- pagalbą suki
limą organizuojant Kpt. Klimai- 
čio išklausęs, Pūtvis atsakė ne
galįs vykdyti tokio svarbaus ir 
pavojingo uždavinio, kai tarp jo 
ir dabartinio sąjungos viršininko 
trūkstą ne tik kooperacijos, bet 
ip abipusio pasitikėjimo. Tokio- 
mis aplinkybėmis darbas negalįs 
būti sėkmingas. Tai sakydamas, 
Pūtvis kalbėjo vien tik apie sąA- 
tykius su Klimaičiu. Jo santy
kiai su sąjungos pirminįnku Krė 
ve - Miikevičium buvo -geri, ir 
tai Kiemaičiui buvo puikiai žino
ma. Bet nieko negelbėjo ir Krė
vės vardo mišėjimos- Pūtvis že
maitišku atkaklumu laikėsi įsi
tikinimo, kad nepasitikėdamas 
naujuoju viršininkjl' neturįs mo
ralės teisės imtis atsakomybės 
tokiam dideliam žygiui.

JMitA MOHtČA. ČAl-
• • /| r» V

POBŪVIS PAS A. & K.
GRIGAIČIUS

P&lid A Devenienė (cUbar 
Qrtfwten®), neg»l«i*ou atlan
kyti visi «•*» ^kvie
tė pa» ;»paHe 13 i bū. 
rį saatamoniSkiečių ir los ange- 
liečiu, supažkiti su savo nauju 
vyru — teis. K Grigaič u. už 
kurio ji prieš keletą mėnesių iš
tekėjo.

Pobūvį atidarė V. Simultanas, 
prašydamas A. Devenienės Gri
gaitienės sūnų dr. Algį Devenį 
paaiškinti šio pobūvio tikslą ir 
susipažlndinti su pačiu kaltinin
ku.

Pasirodo, kad vįęnį K. Grigai
tį pažinojo dar iš Vilniaus lie
tuvių gimnazijos laiku, kiti iš 
Panevėžio, kur jis dirbo, kaip 
prokuroro padėjėjas; dar kiti iš 
Hatvu, Vokiętį>j$, laikų ir pan.

Po skaniu užkandžių ir troš
kulio numalšinimo, visa, eilė kai 
betojų pasveikino naują šeimos 
parį jr palinkėjo p. p. Grigai- 
čiams kuo geriausios kloties ir 
sveikatos. Kalbėjo Alė Arbienė, 
(ir. P. Pamataitis, sveikimo Liet. 
Prpt. S-gps vardu, Gr. Sirutienė 
—, vilniečių vardu ir dauge
lis kitų. Operos solistė Dičiūtė- 
Trečiokinė, sud'ainavp: jaunave- 
džiamas iš Fausto “Pasakykite 
jai../. ; ' ; “ U

Gražų, kad A- E>ęvęnfenė-Gri- 
gąitieųė >vis&da pasirūpina atsi- 
v^tį pas save pulk. J. Andrių, 
kuns nėt^čo abiejų /kojų, tuo 
paįvairindama jo sunirs valąi:- 

U Po “11-
•giau^ihėtu”, pasivaišinta ska- 
niaTkava;

Nors ir nemėgdamaš j Purvinį 
kpt. Klimaitis'teisingai suprato 
jojo psichologiją ir žinojo, ka p 
jis vertina ' šaulišką drausmę. 
Todėl, kai visi argumentai buvo 
jau išsemti, o Pūtvis vis tebesi- 
priešimio, pareiškė jam:*1 Aš tam
stai isakatų kaip šauliui!” Pūt
vis-atsakė dviem žodžiais: “Įsa. 
kyxno klausau!” :

(Bus daugiau >
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Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjum 
gos Tarvbos suvažiavimas
(Tęsinys) 

y ? - ji

Atidarymas smy dokumentų, s*i-Į 
i šylu prieš 10 m., nė a labai s a-1
F rantama,bet gali būti pavojin
gas eilei lietuv ų ir kilų ateivių/ 
Jei suras.kad įvažiuojant į JAV, 
tųvo kas nors nutylėta, suda
rant dokumentus — žmogus ga- 
1 nukenteti už netikrą ar nepil- 
r? informaciia Nė a uilnai aiš- 
L n, kas sudaro nacių koloboran- 
t j sąvoką. Jei žmogus dirbo ko
kį administracinį darbą okupa- 
c.'os rr.eta’s ai parašė straipsnį 
į ’.’aikraštį, pasisakydamas kii- 
t škai kai apie kuriuos žydų 
veiksmus — gali būti apkaltjr 
tcs koloboraciįa.

Labai stebina teismų naudo
jimasis rusų' atvežtais, dažnai 
sufabrikuotais .. dokumentais.' 
Apie tai. buvo daug rašytą Tei- 
s ngumo dept., OSI, prezidento 
patarėjams ir pačiam preziden
tui. ■ ’

Atrodo, kad stipriausia akcija 
turėtų būti nukreipta į atstovų 
rūmus, nes šie galėtų OSI at
šaukti ir baigti šios rūšies inve- 
stigącijas, Organizuoti, taip va
dinamus 'Triends of the Court”. ■ 
kuriems leidžiama dalyvauti rei 
smuose, pasisakyti ir pateikti 
Įrodymus. W ; ' -

Inž.* Aj Rudis iškėlė, kad būtų 
neteisinga pasisakyti prieš visą 
teisinguęio sistemą, nes. kiekvie
nas* JAV pilietis turi' teisę’ p ap
sigynimą. Tai nesąs mėgėjų, bet 
kompetentingų advokatų reika
las. Ponas Rudis, iškėlė įdomų 
klausimą. Amerikos lietuviai vi
są laiką turėjo Lietuvių Advo
katų Sąjungą. Kas su?Ja atsiti
ko? Paaiškėjo, kad tokia organi
zacija dar egzistuoja. Čikagoje, 
jai priklauso'dar keli desėtkai 
advokatų ir šios organizacijos 
sekretorius yra adwokatas Po
vilas žumbakis. šitokia sąjunga 
turėtų ‘imtis iniciatyvos,:-Kai -ku
rių jaunų, žmonių iniciatyva šia 
linkme, ^ta . gražus ir; sentimen
talu s dalykas, bet profesinių tei 
sininkų įsijungtimas galėtų, duo
ti geresnių resultatų.

Dr. Šidlauskas.Šiais klausimai 
padarė porą pranešimą Cleve
land© visuomenei. Sekmadienį, 
po dr. K. Šidląusko pranešimo, 
kalbėjo Z).. Rązgaitienė, kurį, kar 
tu su p. Kežiene pradėjo orga
nizuoti lietuvių- grupę: .‘"Ameri
cans for due. Process?’ :

Pirmosios posėdžių .dienos va
kare,, Cleveland o bendraminčiai 
surengė vakarinę susitikimą 
su vietos 'veikėjais,: lietuvių, na
muose. • • < . • . • ’ į

Inž. Ą. Rudis, posėdžių ir va
karienės metu kėlė padrąsinan
čias mintis.. Krikščioniškoj i Dė

mekratija yra visą pasaulį api- 
| mant s politinis judėjimas. Lie

tuviai krikščionys demokratai, 
. J būdami dalimi šios milžiniškos 

šė mes, gaji labai daug pasidar
buoti pavergtos Lietuvos nau
dai. Re kta turėti aiškius tikslus j 
:r atkakliai jų siekti. Lietuvių 

j tarpe esą daug veikėjų, nesu
prantančių nei tarptautinės nei 
lietuvių politikos . reikalų ir 
problemųiTokių buvo ir bus vi
sada. Neretai tokie mėgėjai da
lykus tik pagadina.

Prof. dr. fcringis diskusijose 
ir banketo metu pabrėžė, kad 
Lietuva yra Europoje ir Eure- 
pėjinės partijos didele dalimi nu i 
lems jos likimą. Dirbant reikia 
vengti neapgalvotų pasisakymų, 
kuriuos vėliau išnaudoja komu
nistinė spauda, tuo korripromi- 1 
tuodama pačią išeiviją. Patarė 
vengti‘‘veiksnių” vardo, nes šis 
terminas okupuotoje Lietuvoje 
yra nesuprantamas ir turi nei- = 
gi amą prasmę. i

A. Kasulaitis pastebėjo, kad 
jau dabar laikas ruoštis tinka-; 
mai paminėti šimto metų sukak-! 
tį nuo M. Krupavičiaus gimimo ‘ 
ir penkiolikos nuo jo mirties 
(1886—1970. Tam labai tiktų, iš-4 
leisti M.‘ Krupavičiaus straips
nių rinkinį, įsteigti stipendiją li
tuanistika besidominčiam ar ko
kiu kitu būdu prisiminti šį di
dį lietuvį, krikščionį demokra- 
tą’ \ ' 1 

Suvažiavimai ir diskusijos 
yra labai teigiamas reiškinys. Ne 
tik pasidalinti mintimis su ki
tais, bet įgyti naujų jėgų ir en
tuziazmo tolimesniam darbui. 
Tarybos suvažiąvimą pagyvino 
ir jo dimensijos: lietuviai išei
viai, Amerikoje gimęs, augęs ir’ 
išsimokslinęs lietuvis; niekad 
Lietuvos nematęs, bet lietuviš
kas problemas geriau pažįstąs, * stipriname VLlKą,J stiprindami 
negu kai kurie Lietuvoje augę, VLIKą —suaktyviniam kovą už 
profesorius - mokslininkas, išgy- Įaisvą ir Nepriklausomą 'Lietu- 
verięs Lietuvos okupaciją ir be- va. 
veik 40 m. komunistinio režimo, J 
jaunuolė studentė dar neturinti 
dvidešimt metu amžiaus, kovu ’ 
užgrūdintas beveig aštuonesde-. 
šimt metų darbuotojas, dalyva
vęs Nepriklausomos Lietuvos ai 
kūrime. Nežiūrint tų skirtumų, 
visų mintys suėjo į darnią mo- 
zaiką< kaip labiau - padėti pa
vergtai Lietuvai atgauti laisvę' 
ir nepriklausomybę. Mūsų veik
la nėra savanaudiška ir nėra 
mums patiems. Krikščionių De
mokratų Sąjungos gerovė yra 
antraeilis dalykas. Pirmaeilis — 
kaip reikšmingiau padėti paverg
tam kraštui. Todėl ir dirbame 
per Vyriausiąjį Lietuvos Išlais? 
vinimo* Komitetą, Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir šitas mūsų in.

a
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LIETUVIAI VAK. VOKIETIJOJE
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
EVANGELIKŲ JAUNIMO

IŠKYLA Į LIUKSENBURGĄ

(Tęsinys)

Sustojome pasižvalgyti laba’ 
įspūdingoje vietoje—ant apie 701 
m aukštumo mūro. Apačioje te
ka srauni, bet gerokai užteršta 
Alcete. Kitoje jos pusėje—labai 
sena, bet dar naudojama parapi
jos bažnyčia (95% Liuksem
burgo gyventojų katalikai), o 
tokio pat senumo vienuolyne 
įrengtas kalėjimas, galįs “pri
glausti*’ apie 600 įnamių. Dabar 
jame yra apie 200 trumpalaikes 
bausmes atliekančių kalinių. 
Sunkiu nusikaltimų re.tai ?pasi-

stitucijas. Stiprindami Lietuvių 
Krikščonų Demokratų Sąjungą,

Metinis visuotinis ŠALFASS-gos 
suvažiavimas

i tedrą. Pastatytą labai seniai,’ 
1936 m. padidintą. Užtat įvairių 
stiPų, bet darnus mišnys. Domi-! 
nuoja gotika ir renesansas. La-1 
bai gražūs ryškių spalvų vi t ra- ’ 
žai, brangūs paveikslai ir gobe
lenai. Dveji didžiuliai vargonai.: 
Jais galima groti atskirai ir kar
tu. Negalima pareiti nesustoję ir 
pro paminklus per pirmąjį ir 
antrąjį pasaulinius karus žuvu- 
siems liuksemburgiečiams pa-1 
gerbti. Vienas jų pačiame sosti- j 
nes centre., prieš katedrą, apdė- , 
tas didžiuliais/ gyvų gėlių vaini- ] 
kais. Per praeitą karą vokiečiai 
norėjo jį sunaikinti. Darbinin- Į

1 Metinis visuotinis š. Amerikos 
Lietuvių Fizin'o Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos suvažiavimas 
įvyks 1982 m. lapkričio 20 d., 
Cleveland© Lietuvių Namuose, 
877 East 185 St., Cleveland, Ohio 

! į 44119. Telef. (216) 531-2131.
Suvažiavimo pradžia, šešta

dienį, lapkr. 20 d., 11 Vai. ryto* 
Sekmadienį, lapkr. 21 d., suva
žiavimas bus tęsiamas tuo atve
ju, jei darbotvarkė nebus už
baigta šeštadienį. 

Pagal šALFASS-os
’ s/uvažiavime sprendžiamuoju bal|FASS-gos varžybinis kalendo- 
[ su dalyvauja sporto klubų rink, rius, Australijos lietuvių sporti- 

» r ..r u ■ r t ' .... ■»_. i ninku viešnagė sekančiais me
tais š. Amerikoje, sporto istori
jos leidinys, ŠALFASS-gos sįi- 
tykiai su kitomis lietuviškomis 
organizacijomis, finansiniai bei 
organizaciniai rekalai ir, be abe
jo, rutininiai pranešimai bei apy 
skaitų priėmimai.

Smulkios informacijos ir su- 
yažiavimo darbotvarkė yra iš- 

Europos gyventojams geriau- siutinėjama visiems sporto klu.. 
šiai pažįstamas Liuksemburgo bams bei ŠALFASS-gos admi- 
aerodromas, S kur per Islandiją nistraciniams pareigūnams. Or- 
skrenda pigiausi lėktuvai į už- 
jūrius.Daugelis Vasario 16 gim- gauti smulkių informacijų ar pa- 
nazijos mokinių iš Kanados ir j tiekti pasiūlymų,prašomi kreip- 
JAV-bių atskrenda į Vokietiją j tis į ŠALFASS-gos centro val- 
per Liuksemburgą. Iš aerodro
mo į Mannheimą kasdien va-’ 
žiuoja pigūs autobusai.

Kainos Liuksemburge kiek že
mesnės negu Vokietijoje. Ame
rikietiškos, cigaretės perpus pi
gesnės.

Kelionė atgal buvo be nuoty
kių. Per sieną teko slinkti labai 
pamažu ilgoje autovežimių eilė
je ir tai užtruko apie -valandą. 
Muitnininkų ir pasų kontrolie
rių neteko nei matyti.

Grįžome kiek kitu keliu. Nuo 
sienos autobusas pasuko Moselio 
pakrantėmis Triero linkui. Už

tieji atstovai ir rinktieji bei skir 
tieji šALFASS-go? pareigūnai. 
Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvavo sporto darbuotojai, fi
zinio auklėjimo mokytojai, spor
to veteranai, lietuviškų organi
zacijų bei spaudos atstovai ir vi
si lietuvių sportiniu gyvenimu 
besidomį asmenys.
Pagrindinis darbotvarkės pan

tas bus sekančiais metais Chica
go] e įvykstančios 11-sios Pas.au-

• lio Lietuvių Sporto Žaidynės. Iš 
statula, kitų, pažymėtina 1983 m. ŠAL.

žiną ugnis.
Liuksemburgiečių šnekamo" i 

j kalba yra Moselio frankų dialek 
tas. Oficialios kalbos— vokiečių 
ir prancūzų. Piniginis vienetas 
— Liuksembuigo frankas —mcž 
daug 0,05 DM. Visur galima 
mokėti DM, US $ ir kita valiu- I 
ta. - ' ’ 1

laiko—maždaug vienas pe* tre
jus metus. ; -

Iš čia jau matyt kai’ kurie mo
dernūs, daugiaaukščiai, iš gele
žies, betono ir stiklo pastatai, 
blizgantys Europos miesto na
mai. Važiuojame- ir jų apžiūrė
ti. Juk ne viena DM ir mūsų mo 
kesčių čia investuota. Europos 
pastatų ansambly įsirikiavusios 
Bendrosios Europos Rinkos įstai 
gos bei institucijos su šimtais ir 
tūstančiais tarnautojų: admini
stracijos rūbai, planavimo ir j 
skaičiavimo rūmai, aprūpinti ne ; —j* -—.... •_ ----------  į
veikiančiais anglų.komputeriais, į paslėpė dvi natūralaus _dy-
Europos teismas, jau ilgiau kaip 
dvejus metus tušti stovintys Eu
ropos palam en to rūmai jr k t. 
Europos įstaigų pareigūpaP1’ i? 
tarnautojai gauna apie pušarftrb' 
karto didesnes algas, negu tokių 
■pat kvalifikacijų* vietos tarnau
tojai ir nemoka Jokių mokes
čių. •

Grįžę į senąjį miestą, apžiūri, 
dviem tarpsniais statytą kaLKDS Wifet.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

dž?'o nuogų ; vyrų skulptūras,' 
kurios dabar vėl puošia pamink-1 
lą. D’ngo pagrindinė paminklo ) 
skulptūra, stovėjusi ant aukšto 
pedestalo, vadinama auksinė mo^ 
teris. Neseniai ji kažkur rasta ir 
gal netrukus Bus vėl pastatyta 
į savo vietą. Kitas paminklas žu j Triero šoferis pražiopsojo įsuki- 
vusiemsxuž' tėvynės laisvę kiek, mą į autostradą ir dėl to kelio 
nuošaliau, bet; irgi prie pagrin-’net prailgėjo keliasdešimčia ki
ldinės gatvės. Prie jos dega am-

. ' autorius^.-./;
paruošė, sutvarkė;ir isspaūšdind•-geriausią f

Ghicagos lietuvių ist0rijį:į?';;'--
: (-1869 195feetai). j . •'-//'

' . ... -.^64 psl., \ą?3ynas. / ,
x Minkšti y^eliai. A - Kaina,- $15., 

' -A.^j^untimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija \ ;
*• * * ' .4 r. * v* ■ .

‘ lometrų. Bet dėl to niekas nesi
rūpino. > *

Lengvai muzikai grojant, visi 
ramiai šnekučiavosi arba snau
dė. Mergaitės bandė dainuoti.

Iškyla visi patenkinti. Net ir 
• jos vadovas, kunigas Fr. Skėrys, 
! nors grįžo namo visiškai užki- 
I męs. Rytojaus dieną gydytojas 
. nustatė'aštrų'balso stygų užde- 
; girną bei- gripą ir paguldė į lo- 
; vą. Tokia buvo jam jubiliejinės 

kelionės dovana.
Isk\l<rutoja$

WK1I

Ii , SIUNTINIAI I LIETUVA
V a MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

2W8 West 69th SL, Chicago, HL S0629 ♦ TeL >25-2781 
v- • . *

-į Didellj pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių*

MARU A NOREIKIEN*

TeL 476-2206 1739 & Halsted St, Chicagro, IL 60608

i t

ganizacijos ar asmenys, nori

dybos vykdomąjį vicepirminin
ką Rimantą Dirvonį, 8913 So. 
Leavitt St., Chicago, IL 60620; 
tel. (312) 239-2179. arba į vice
pirmininką / gen. sekretorių Al
girdą Bielskų 3000 
Euclid; OH 44117;, 
481-7161.

ŠALFASS-gos

Hadden ;Rd.; 
tel. (216) —

Centro V-ba

TIEK SKIRTINGŲ -AU-

Žemės paviršiuje iki šiam lai
kui užregistruotą daugiau kaip 
400 hūkst. augalų pavadininimų. 
Bet kasmet surandama vis nau
jos rūšies augalų.

— Peru vidaus reikalų m mis
teris gen. Jose Gagliardi buvo 
suėmęs 34,107 žmones, bet da
bar įsakė juos paleisti.

— Izraelio premjeras Beginąs 
skundžiasi, kad prez. Gemajel 
skundžiasi, kad Libano preziden
tas Gemajel labai nedėkingas.:

— Maršąly salose. JAV buvo 
išnuomavusios salą 30 metų šau- 
dyrnams. bęt dabar susitarimą 
nutraukė. . , - * ' '

u
S
S i
I

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICEi
t V 1*01 SL, Chicago, EL W62> < TeL J25-271I

JAY DRUGS VAISTINE
B7S9 W. 71it St, Chicago, HL

• BfflSTLNGAI ffilUXZBI KSCKTTAJ • FANNTB KAT KAJx- 
DUMYNA1 • KOSMETIKOS RKKMKNYS

Atdara šiokiadieniai? nue

Inž. LIUDAS MIKŠYS, - 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT ŪKANŲ

paraše 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 kuiu Jaunium ir prof, K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui, 

(r patarė mums toliau studijuoti.

K*In* 125. Kieti virieJiil

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
« LITERATŪRA, lietnviŲ literatūros, meno Ir mofcslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, 
7. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
M. K. Čiurlionio. M. šūeiklo, V. Kaiuboo, A. Rūkitelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 13.

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tsi» 
Hnlp šokin pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnf 
iyentes b<^ jp istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dudmenlmlf 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

e VTENHO ŽMOGAUS GI V ENTMAS, Antano Rūke apraty- 
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 knyjta 
parduodama tik už IX l

• UETUVWKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalausEf 
įdomiai paraiyta atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė! Jr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomfls kiekvienam 
Beturint Leidinys ūiurtruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai | vokiečių kalbą.. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yri Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

T LAUMES L1M1, rašytojo! Petronėlės Orintaltės ati
minimai Ir mintys apie asmenis Ir rietas neprflt Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 83. >

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprai- 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje*; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
rija. Dabar būtų jf galim* pavadinti kovotoju už žmogau* teise*. 
Knyg* yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

V BATTEINtS NOVELES, M. Eosčenko kūryba, J. VahlSe 
rertiin**. JOf p«L knygoje yra 40 sąmojingų norelhj. Kaina U.

Knygol gaummol Naujleooae, 17W So. HaJsted St, Chicage,

3 —Naujienos, Chicago. TIL. — Sat-Monday. October 23 25. 1982
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Kų {Įepriptuąkęję apie dlfR4 I
Naujienų {langiniame. Uita t ir auMdarė Jepadii, kad 
Draugas nieko gero apie lietuvius peparašo, a surinktas 
lietuvių aukas išveža į Romų, atiduoda lenkams, o kai 
sugrįžta, tai naujų aukų praię.

Bet ne visuomet Draugas šmeižtais užsiima- Kartais 
ima ir teiaybė praapruuka per maža plyšelį, kaip bilijono 
mylių artumoj esančios kometos dėmelė milžiniškame 
Palomaro teleskope. Praeito trečiadienio (spalio 80 dj 
Draugo trečiame puslapyje, be kitų dalykų, paskelbta ir 
tokia žinia:

“pastaroji JAV LB (Amerikos Uetųvių Bend? 
rųomenės, =■ N. Red,) valdyba, vadovaujama Vytauto 
Kutkaus, dirbo gerai, Dirbo kaip iimanė, kaip suge
bėjo ir kaip sąlygos leido, Nestokota raštižkos Įn/or- 
maeijos apie valdybos veiklą. Įgyvendinta ir nemažą 
darbą sėkmingai padirbėjo ir Šocielinių reikalų taryr 
ba, vadovaujama dr. Antano Butkaus, kuri iš val
džios socialiniems reikalams išrūpino arti dviejų mi
lijonų dolerių”.

$40-00 Jxdesiu kim o

NAUJIENŲ ržštbiė >tta k^dd^, išskyra yfrWtagSA 
dro 9 vai ryto 2d 5 vsL popiet — 2d II t^L

Kutkus dirbo gerai, o Butkus 
dar geriau

Amerikos lietuvių tarpe vyraują įsitikinimas, kad 
Draugas tiktai skleidžia melus apie pavergtos lietuvių 
tautos reikalus ginančias lietuvių organizacijas ir žmo
nes; kad iš lietuvių sunkiai uždirbtus pinigus atiduoda 
kitataučiams, net neapmokėdami savo skolų; niekina lie
tuvių katalikų ir nekatalikų vedamą darbą ir kartais net 
bendradarbiauja su lietuvių tautos priešais.

Šitam savo įsitikinimui paremti, lietuviai atsimena 
kaip žiauriai buvo šmeižiamas Amerikos prezidentas G. 
Fordas, ..pabaręs lietuviams, kovojantiems už savo tautos 
laisvę, labai siltus pareiškimusf buvo’ atvažiavęs į Chicą- 
gą ir pasakė labai turiningą kalbą apie nišų vedamą lie
tuvių tautos genocidą' o kai privertė Leonidą Brežnevą 
pasirašyti Baigminius' Helsinkio aktus, tai tą patį JAV 
prezidentą apšaukė parsidavėliu už Judo grašius. Tokiu 
pačiu parsidavėliu ir už tuos pačius Judo grašius paskel
bė ir popiežiaus atstovą, arkivyskupą Caserole. Iš New 
Yorko atsiųstoje žinioje Draugas didelėmis raidėmis pa
rašė, kad Časęrolę Lietuvą- pardavė.

Iki šio meto nė viename Draugo numeryje šios ne
teisingos žinios nebuvo atšauktos. Draugo redaktoriai ne
prisipažino prie klaidos. Nei buvusio prezidento Fordo, 
nei arkivyskupo Caserolės neatsiprašė. Kas buvo para
šyta, tai galioja ir šiandien. Lietuviai žino, kad tai buvo 
melagingas šmeižtas, bet tas šmeižtas galioja ir šiandien. 
Šmeižtą paleidęs redaktorius dar ir šiandien pakartoja 
tą patį šmeižtą.

Lietuviai žino, kad dr. Kazys Bobelis, tada būdamas 
Amerikos Lietuvių 'Tarybos pirmininkas, pądarė Kongre
so komitetui labai svarbius pranešimus apie pavergtą 
Lietuvą ir neteisėtą Lietuvos Įsijungimą į Sovietų Są
jungą. Visi atsimena, kad dr. Bobelis daug pasidarbavo 
Simo Kudirkos išlaisvinimui ir apmokėjo visos šeimos 
keliones iš Vilniaus į Ameriką, bet Draugas visą laiką 
niekino dr. Bobelio vestą darbą ir kelis kartus tvirtino, 
kad Barzduko vadovaujama Bendruomenė išlaisvino Si
mo Kudirkos šeimą ir apmokėjo jų keliones Į Ameriką.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
Kad pinigų turėjo, nesislėpė, bet savo turtais 

ir nesigyrė. Mielai skolino kiekvienam, kas į jį 
kreipėsi. Vieną kitą rublį skolino, net vieną kitą 
dešimtį, pasitikėdamas vien pažadu, kad skolin
tojas “greitu laiku atiduosiąs”.

Kai skolininkas užsimindavo palūkanas, Mi
si ulis tik ranka numodavo.

— E, ką jau čia apie tokius niekus kalbi. 
Kai apsidirbsi, pasiusi savo mergaitę vienai kitai 
dienai padėti rugių nupjauti — ot, tau ir palū
kanos tavol...

Bet jei žmogus prašė paskolinti didesnę su
mą. būtinai reikalavo netermininių vekselių, pa
reikalavimui.

— Atiduosi, kada turėsi, bet palūkanų, tai jau 
duosi man vieną šniūrelį lauko sėti, — būtinai to
kiais atvejais reikalavo Misiulis.

Gavęs šniūrelį, nereikalaudavo daugiau nie 
to. Apie skolą dažniausiai net neužsimindavo — 
tenkinosi, kad turi lauko naują šniūrelį, iki skola 
nūs grąžinta. k

•' „ ’ negrąžins, bus dar geriau: šniūrelis pa- 
ilik - jum. vis 'ick, kaip nuosavas.

Tokiu “šni< > dių” turėjo dabar prisigrobstęs 
<• Ncrrikėjo tail ieškoti lauko ^’iš pusės”, už

...

W aukeganaa

Iš šios trumpos žinutės matome, kad Vytautas Kut
kus dirbo gerai, bet dr. Antanas Butkus dirbo dar geriau. 
Neseniai Naujienose skaitėme paties Vytauto Kutkaus 
išsiuntinėtą laišką Bendruomenės skyriams. Iš to laiško j M,-ŠILEIKIS 
matyti, kad JAV Lietuvių Bendruomenė šių metų Vasą- i —-------—-
sario 16 d. surinko $63 006. ši suma keliais tūkstančiais STUDIJA APIE 'TAUTINI KLAUSIM^, 
bus didesne negu Kutkaus informaciniame laiške buvo A T?ATTTfVTT? <
parašyta, nes tuo metu, kai rašė laišką, du Bendrųome-. • .1 .• Vl.DlllNJhJ.iV AAlYLIJ vJr/;, ; ■; 
nės skyriai dąr nebuvo atsiuntę surinktų aukų., . 1 Šįmet Rand korpbraijos išleis- ,00 svarbų yaiUnjenj ret

žinome, kad JAV Lietuvių Bendruomenė buvo pasi- ta • studija apfe-‘^Ėtrimį veiksnįH 
žadėjusi ne tik Vasario 16-ąją, bet ir visą vasario, mėnesį Rusijos' ir Sovietą Sąjungos ar\ 
aukų nerinkti, o jeigu ką surinkdavo,, tai pasižadėjo per- bujoja (Managing the -Etheic 
siųsti Amerikos Lietuvių Tarybai. Tokį pažadą viešai pa- 
skelbe prel. J. Balkunas, pirmas JAV Lietuvnį. Bendruo- prsHenOTli«,wsiaafė
menes Centro Valdybos pirmininkas. Tas pažadas buvome 
jo vieno, nes tai buvę visos JAV Lietuvių Bendruomenės iErijdofir jiėrįisų tautų kaTeiviak. 
valdybos. > - : .- Anot Studijos. Rusijos pilietinio

Jeigu V; Kutkus ir toliau taip darbuosis, tai už kėlių žy
mėtų-ALT^s-liks visai be pinigų. 0 jeigu -’tariami' ALTo j v;. '■ , ° ’.-.'J ■ ■ trauxm if? tiiobilizuoti. gniįvąiv * pj*ulcu i\ai-
draugai-paspaus is vidaus, tai ALTas. užtrokš-gięiciąų -.gĮbįiD^tij<^ųantmes,niažiiinias. bėgami ąpit ketiivius,- autoriai, 
negu daugelis mano. Kutlcus, gerai dirbdamaSj. surinko' ■ Eaiv^armtai daliniais s^rii-1 Siisaa L. Gurran ir Dmitry Po^ 
$63,000, o ką turime pasakyti apie dr. Antaną Butkų, v c* >: r. t- ■ r • ?/--
kuris iš JAV valdžios gavo beveik du milijonus dolerių? 
Dr. Butkūs pinigams rinkti yra daug apdairesnis, negu 
V. Kutkus- ; r b ■;

Prieš porą metų dr, Butkus atsiuntė Į Ghįcagą. porą 
tūkstančių specialiai jo paties sukombinuotu blankų. Jos 
buvo angliškos ir lietuviškos. Kiekvienas lietuvis, kuris 
norėjo ką nore gauti iš dr. Butkaus vadovaujamos .įstai
gos, pirma turėdavo pasakyti jam, ką jis turi ir kur viską 
yra padėjęs. Jeigu pinigus jis yra padėjęs į kųrį .bąnką, 
tai turi Įrašyti, Į kuri banką savo santaupas jis yra pa
dėjęs, kam testamentą paruošęs ir kur jį padėjo.- Dr. BųL 
kaus iš lietuvių norėjo išgauti daugiau žinių, negu ame
rikiečiai reikalavo. Slieku ant kablelio keli lietuviai susi
žavėjo. Jie pasiėmė Butkaus blankus, užpildė ir atidavė.

Reikalai pablogėjo, kai lietuviai išsimiegojo ir pra
dėjo galvoti, kas tas Butkus ir kuriems tikslams jis renka 
tas žinias. Jokia Amerikos įstaiga nereikalaują tiek ži
nių, kiek Butkaus paruošta anketa. Kas tas Butkųą? Iki 
šio meto jis niekam nieko dar nedavė, o surinko daugiau 
žinių, negu davėjui reikia. 0 kodėl Butkaus turimos ži
nios negali patekti Į specialiai rusų suorganizuotą komi
siją tokioms žinioms rinkti?

Jeigu Butkus pajėgė išrūpinti iš (JAV) valdžios be-

no svą^ų vai^enį ^ęvcriįųęijų 
Įr pįĮieti^M katė . jie pasi- 
zynfėjd kaip' elitiniai. Raudono
sios Ąnpups vienetai. Maskva 
planavo. sJdįrrti'®risą' sovietinę 
latvių ąĮbaiją,..i>6t tie; pianai av
ėjo niekais, neš latvių karinių 
pajėgų vadas K. A: Petersonas 
mėgino ^neišleisti vadovybės iš 
sąvo; rankų įr nebuvo, visiškai 
paklusnus centriniąnis 

miąmsĮ^^orgariaųi&.'.Nė^'^k^’ir 
planai įsteigti estų diviziją. Kal-

noji^rąfį patuttU' jog 
sukurta* nei vienas raudonųjų 
lietuvių dalinys, nes trūko pati
kimų lietuvių naujokų. DeŠimt- 

?j mėlyje ]X) revoliucijos rašioaie- 
' ji sovietiniai istorikai atvirai 
apibūdino lietuvius kaip priešiš
kus sovietinei valdžiai. Todėl 
Lietuvos užėmimų bolševikai 
pavedė Raudonosios Armijos 
antrajai Pskovo divizijai”.

Studijoje rašoma, jog kai 
i 1941 metų birželio 22 dienų Hil- 
, leris užpuolė Sovietų Sąjungą, 
j Raudonoji Armija oficialiai su- 
I s’dčjo iš tautiniai integruotų 
Į derinių, išskyrus vieną išimtį. 

1940 metais užėmusi Pabaltijo 
valstybes, Maskva įsteigė pabal
tieėių teritorinius korpusus — 
matyt, norėdama sustiprinti sa
vo argumentą, kad Pabaltijo 
valstybės įsijungė į Tarybų Są
junga laisvanoriškai ir kad tos 
“naujosios respublikos” esan
čios iš dalies nepriklausomos. 
Sovis tiniai pabaltieėių daliniai 
buvo sudaryti remiantis buvu
siomis Pabaltijo valstybinėmis 
armijomis.

šiuoJaikiniai sovietiniai auto
riai, kaip, pvz., Artimjevas sa
vo knygoje apie ’‘Antrą Pasau
linį Karą”, atvirai pripažįsta, 
kad pabaltieėių kariniai daliniai 
buvo nepatikimi. 182-ios latvių 
divizijos •karininkai ir kareiviai, 
rašo j is, labai “pakenkė” Raudo
nosios armijos pastangoms gin
tis prieš vokiečius. Panašiai atsi
tiko ir su 180-ja estų pėstininkų 
diviziją bei įvairiais lietuvių da
liniais. ( “Pabaltijo" divizijos 
greitai prarado savb pabalfietiš- 

/ką pobūdį—: jos buvo papildy
tos . kareiviais iš kitų Tafvbų

. —rr..—ę-Įi, 
Vęįk du iįįllijcmuš dblferių/.tai ne Kųtkaųs $63lQOO!.T£Įsjjbę, 
Kutkus dar gavo iš/Rązmos vadovaujamo Lietuvių Fondo 
iš .per metus renkamų aukų ir kitų -šaltinių; Nario mo
kestis nieko nereiškia,’nęa iiąrid : mokesčio gairinai ir be
mokėti.Bendruomenė turi daugiau narių; kai nario mo
kesčių nemoka. Tada visi, lietuviai yrą Bendruomenės, na
riai irgali balsuoti, Dauguma, žinomą, ‘'tebebalsųoja 
paštu”. Jeigu būtų narių sąrašai, tai narių skaičius būtų 
pasakiškai mažas. .; ;■ r•

Pinigų jie surinko daug, bet kur jie tuos’ pinigus 
išleido’, itai nepasakyta. Jeigu kas ir norėtų; sužinoti, tai - 
negalėtų. ALTo ir VLIKo išlaidos visiems žiiKimaš, nąa-iįri 
gali patikrinti. Bet kur Kutkus-išleidtf-pinigus’, tai ir 
nanąi nežino. •'' , •

•Reikalas truputi kitoks sų- nutrupejimaiš nuo "But
kaus “beveik dviejų milijonų”. Jis tuoa piriigus gavo iš 
valdžios, o mes visi mokame valdžiai, tai'turime teisę pa
klausti; kur- tie “beveik du- milijonai” nuėjo. į’ats, Butkūs 
turėtų pasakytų.bet jeigu jis pasakytų,,kad taj.ne.faūsų 
reikalas, tai galėtume paklausti valdžios, kuri jam; tuos 
pinigus davė. Gal vertėtų surizikuoti ir paklausti, kur 
tie pinigai nuėjo? .... . ■

, toSjfėg^ąFijos sovietinės 'armi
joj daliniais- Maskva išformavo 
tuos>Bepatikimus dalinius ir ėmė 
steigti naujas pabaltieėių kari-; 
nes grupuotes iš Sovietu Sąjun
gos gilumoje atsįdufusiu lietu
sių, latvių ir ėstų, juos gausiai 
ątniiėšdama ‘ kitataučiais. 1911 
metų rugpjūčio mėnesį buvo su
daryta 2€rl-ji latvių pėstininkų 
divizija, o. gruodžio mėnesį pra
dėtos formuoti estu divizijos. 
Buvo mobilizuoti ir už Lietuvos 
ribų gyvenantys Lietuvos pilie
čiai ir taip 1942 metais buvo 
sudaryta vadinamoji 106-oji lie
tuvių pėstininkų divizija. 1934 
metais tik trečdalis jos karių 
buvo lietuviai. V ’ : '

Pasak Studijos autorių, steig
dama pabaltieėių karinius dali
nius, Maskva kartojo savo pilie
tinio karo" laikmečio politiką. 
Tada vadinamų tautinių dalinių 
steigimu buvo mėginama teisin- 
ti Maskvos kišimąsi į buvusių 
carinės imperijos teritorijų’ rei
kalus — tokie daliniai buvo- pa
ranki priedanga bolševikinėms

(Nukelta į 5 psl

tekdavo “šniūrelių” ir savo sodžiuje, ir gretimuo-. 
se kaimuose.

Su laiku paseno, bet nedaug pasikeitė Misiu
lis, tik jo energija gal šiek tiek kita nukrypo 
linkme.

Turėjo du suaugusiu sūnų ir trečią dar vais 
kėzą, žąsims ganyti piemenuką, Turėjo (įvį dyk-, 
teris, suaugusias jau mergiotes, kurios ne nūnai,, 
tai iyt galėjo ištekėti, kad tik noro btįtų. r.

Samdininkas dabar nebuvo reikalingąą, apsei-' 
davo su savo šeimyna be svetimų rankų; prižiū
rėti sūnų ir dukterų, kad netinginiautų. nęstovi- 
niuotų, nebuvo reikalo. Todėl dažniausiai jau ir 
nėjo lauko darban. į

Tik naktinių valdžios miškųosę uždarbių vis 
dar neužmiršdavo. Nukamuodavo, nuvargindavo . 
sūnus su tais uždarbiais, jog net motina nusi
skųsdavo savo kaimynėms.

-r Pats patruks įr vąikus pątrūkinal Kad. 
nore įas pinigas jau tf^k būtų mums reikalingas l

Sūnumia Misiulis per daug nesirūpino. Patyą 
turėjo sau įsitaisyti drabužius, jei norėjo gražiau 
apsirengti. Kaip anksčiau samdininkui, taip da/ 
bąr sūnums atiduodavo jų uždarbių dalį, dargi iš 
ūkio pardavęs javus, pakišdavo jiems algą. Kaip 
sųnūą savo uždarbius sunaudodavo, visai nesirū- ■ 
pino, nesidomėjo, kur pinigu* išleidžia. Bet tik ne
girtuokliautų, namo girti nepareitų ir perukytų! 1

3ūnūs mėgo puošniai apsirengti, “nešėsi”, 
prieš kitus, nosį rietė — temato žmonės, kad jie 

'ne taip sau prasti bernai, bet Misiuliai. Juozo Mi-

siulio sūnūs. Kai’pritrūkdavo skatiko, nesidrovė
jo, tėvui dąžnąi nesant namie, parduoti slaptai 
vieną kitą javų pūrelį, - <

Mergaitėms grąĮįfau papuošti Misiulis pinigų 
nesigailėjo, duodavę žmonai, kiek reikalavo.

«=s ūkis sūnųųįs teks. Jei mokės gyventi — 
gerą! gyvens. 0 mergaitėms ką ? Jos mano namuo
se tik viešnias, ~ kąrtodayo žmonai.

Metė jau dvylika, kai Misiulis nuolat buvo 
renkamas ’’storMta’’ -r- seniūnu. Ne todėl, kad 
žmonės jį mėgo, bet kad buvo patogus, reikalin
gas ir, svarbiausia, kad jis pats to norėjo.

Patogus, kad negėrė, taigi reikalą pas jį tur 
rint netekdavo “kaštuotis”, “fundyti”.

! Ręikąlingas buvo žmonėms ir savo ryšiais, 
mokėjimu sugyventi su valsčiaus ponais, su poli
cija. o taipogi savo patarimais ir patyrimu- Anot 
žmonių žodžių, jis “turėjo galvą”, kuri ‘‘gerai 
veikė”, ip todėl jų patąrimai niekam į bloga ne
išeidavo* Bylose žmonės jo nubmone ir nurody
mais labiau pasitikėdavo, negu profesionalų ad
vokatų.

Pąts Misiulis su nieku neaibylihėjo, bei labai 
mėgofc Į(ai kįti bylinėjosi, mielai kitų bylose daly
vavo, Čia kaip liudininkas, čia- kaipo patarėjas. 
Be galo patikdavo jam, kai žmogus kreipdavosi 
į jį sir prašymu patarti. Jei jau kuris pasielgė, 
kgių Miliulis patarė, thi jau rūpinosi jo reikalu 
labiau, negu rūpintai savu. Nesigailėjo tada nei 
laiko, nei Išlaidų, ndL- .t ,

Jo savimyla teitai avė, kad byla būtų liimėta.

Kai pątąpo seniūnu, juo toliau, juo labiau 
vaikai suaugdavo^ juos vis mažiau Misiulis namie 
sėdėdavo — vis kažkur eidavo, vis kažkur va
žiuodavę) sų žrnonėmis, dažniausiai ne savais rei
kalais. Čia pirkdavo, su žydais susdiėjęs, savo 
vardu miškus — “diėliankas” — iškirsti, čia eže
rus iš valdžios išnuomodavo, čia paštą vedžioti 
iš var^rtipių paimdavo,,. ” . LŽ

— Kaip tų nebijai su Žydais dėtis? — perspė
davo jį nerimastaudama žmona. — Apgaus tave, 
į bėdą įvels, kad neissikaprtysime...

—r Manęs neapgaus, — rąpundavo jis žmoną.
— Aš ne iš tų, kuriuos gąji apgauti.

Kalbėjo įmonės, kad vienas iš Alytaus miško 
pirklys tikrai jį mėginęs apgauti. Misiulis pri
skaldė jam antausių, kiek tik jo karsta širdis 
reikalavo. *-

— Tik pamėgink — perspėjo jį Misiulis. — 
Nuo manęs nepasislėpsi tada net jx> savo Sores 
suknele. Vis tiek sūrftsiu ir galvą kuolu suskal
dysiu.

— Kąlėjime tada pražūsi,.— grasinęs neva 
pirkly#. ; -?•' f •

— Aš gąl kąlėjime ir neeėdėsiu, o tu ženiėj 
tikrai dūlėsi. — ątąįkirtęs neva Misiulis. — Ku
riam bus blogiau, aš nežinau — patsai epręsk...

įsikišo kiti žydeliai įr privertė pirklį sntvąr- 
kyti SAvo reikalus *$ų MrslųHu gerudjtL^* -.

(BūąjJautH
1 J , ----- ---------- —------ ---
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kainą $5. Minkiti 
vigeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
N&ujienog, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR, PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«stch<^ter Community klinikos 

Medicinos direktorius
1*3$ S. Manheim Rd^ Westchester, HI.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

STUDIJA APIE TAUTINĮ 
KLAUSLMĄ SOVIETI

NĖJE ARMIJOJE

TeLi 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-8553
Service 855-4506, Paas 06054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYB4: AKIŲ LIGOS 

, 1907 Wert 103rd Street 

Vel&ndef H^it&riuuu

(Atkelta iš 4 psi.)
rusų armijoms, kurių uždavinys 
buvo aneksuoti nuo imperijos 
atsiskyrusias nerusų tautas. 
Maskva tvirtio, kad jau patsai 
tokių dalinių egzistavimas įrodo,. 
jog tos tautos nori įsijungti į So
vietų Sąjungą.

Antrojo pasaulinio karo metu 
“atmiešti” pabaltieėių daliniai 
buvo steigiami ir kitiems tiks
lams. Šiuolaikinis oficialus isto
rikas Artiomjevas nurodo, kad 
pabaitiečių daliniai buvo suda-

Dailininkas Antanas Pelrikonis piešė ir rašė.
Spajip 17 dieną jis mirė Floridoje.

^fr*Sivn

Sujungti mėsą, lajų, svogū
nus, pridėti truputį druskos, 
smulkių pipirų ir visa tai gerai 
išmaišyti.

Atskirai paruošti tešlą iš dvie
jų puodukų miltų.

1 kiaušiui pridėti ir 
pripilti kiek vandens, kad tešlą 
nebūtų per dauk kieta.

Tešlą reikia plonai iškočioti.
Tada su šaukšteliu dėti ant 

tos tešlos mė>Q ir uždengus, vėl 
vėl tešlą — pjaustyti taurele ar. 
ba specialia formelę rutulius ir 
užspaudus kraštus, juos sudėti į 
paruoštą verdantį (pasūdytą) 
vandenį. 1

paviršiuj uos išįmti ant sieto,nu- 
Uusąusinti ir dėti į bliūdą.

♦ ♦ ♦

KAIP PARUOŠTI TROŠKINTĄ

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 W. 71a SL T«L 737-5149

ir “contact lenses'*.

- INKSTŲ, PŪ5LŠ5 IR 
PROSTATOS CHIRURGUA 

' 2454 WEST 63rd STREET 

Vakuos; aatrad. 1—4 jayšM,

Ofrtc telefonas: 776-2M6,

FLORIDA
k

Prostatos, inkstų ir šlapumo
' ■’ 'r* i* v

5025 CENTRAL AVE.
St, Petersburg, Fla, 33711

TeL (813) 321-4206

bet ir prieš, jo žodžiais, ‘Meti
nius k o n trarevoliucionierius, 
reakcinius ir nacionalistus, ku
rie mėgino sutrukdyti Pabaltijo 
išvadavimą ir norėjo sunaikinti 
socialistinius ątsi*d^ifnusM. Taip 
vadinamosios pabaitiečių kari
nės grupuotės turėjo prisidėti 
prie laisvės užgniaužimo Pabal
tijyje.

Kaip reikia vertinti nerusų 
tautų kareivių įnašą į Sovietų 
Sąjungos karinį aparatą?—klau
sia studijos autoriai. Sovietiniai 
šaltiniai šiuo klausimu mažai ką 
tepasako. Tačiau vakarų moks
lininkų ir nerusų emigrantų li
teratūroje gausiais dokumentais 
parodoma, kad tautinės mažu
mos nekovojo reikliai ir efek
tingai ir jų lojalumas sovietinei 
valdžiai buvo labai abejotinas. 
Kaip rašo į Vakarus emigravęs 
istorikas y -1 Aleksandras Nekri- 
čius, antrajam pasauliniam ką- 
rui baigiantis, vokiečių armijos 
eilėse buvo apie 700,000 nerusų
iš Sovietų Sąjungos. Anti’ojo pa-l karinę 
saulinio karo patirtis negalėjo 
sutvirtinti Maskvos pasitikėjimo 
nerusų tautų ištikimybe įr pa
tikimumu.

Po karo, rašoma studijoje, kai 
kurie tautiniai daliniai sovieti
nėje armijoje išsilaikė iki šeš
tojo desmtmečio vidurio. Ga
liausiai jie visi buvo išfomuoti 
ir jų personalas buvo integruo-

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Prieš vartojant, nuplikinti ge

rai pasūdytam verdančiam van
denyje veršiną. j

Mes dažnai stebimės, jog kai 
kurios šeimininkės gana skaniai 
pagamina valgius, o kitos *— ne 
taip gerai.

Čia patieksime kai kurias pa* 
slaptis tų pasisekimų.

’ I VERŠIENOS KEPSNYS

iąs i reguliarius Raudonosios 
armijos dalinius. Kai 'kurie šal
tiniai tvirtina, kad Maskvą šio 
žingsnio imtis paskatino sovie
tinių gruzinų dalinių atsisaky
mas šaudyti į savo tautiečius 
per 1956 metų sukilimą Tbili
syje. Sovietinė valdžia nepasiti
kėjo tokių dalinių lojalumu.

Šiuo 
jungos

JAUTIENOS KEPSNYS

Kepsnys -bus geras, jei nu
pirksime, šviežią ir jauno gyvu
lio mėsą,^ . ,,

Prieš vartojant Jprieš dvi die
nas) , reikia nupl&yti tą mėsą 
verdančiu actu su šaknimis ir įs
tatyti į šaldytuvą.

Vėliau perplauti, nusausinti, 
prismaigstyti lašinukų įr apke
pinus, igšutintį,

Tąip paruoštą mėsa bus labai

PERKRAUSTYMAI

—• PUnt apdrtqfe 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chant 
ir VISA korteles.

JL &UNAS, TaL925-M«l

Apdrausta* perfcrivrtyinas 
iš įvairiu atstumų.

~ ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1842 arba 3764996

c . KIAULIENOS KEPJSNYS metu visų Sovietų Są- < - ■ v
tautų naujokai atlieka j Šis kepsnys taip pat .nupliki^ 
prievolę mišriuose dali- j namas - karstame nesūdytame 

’ vandenyje.
Prieš pakepant kiaulieną, ga

lima įtrinti irxespaku arba api-

niuose. 
mi toli
tis, su kurių gyventojais jų ne-į 
saisto tautiniai ar religiniai ry-i 
šiai. Karinė tarnybą vaidina | 
svarbų vaidmenį valdžios pa
stangose surusinti Sovietų Są
jungos tautas, tvirtina studijų 
autoriai.

Dažniausiai, jie siunčia- 
nuo savo tėvynių, į sri-

(Elta)

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE. 1~7t 19B0 BECAUSE...

Tam reikalui liesą kiaulienos 
mėsą supiausryti mažais gaba
liukais ir sudėjus į keptuvę, tru
putį apkepinti, kad pagelstų (jei 
nėra laiko, tai nękepintį).
Tuos kiaulienos gabaliukus su

dėti f puodą, supilti iščirkėju-dėti į puodą, supilti isęirkeju- | 
$iys riebalus, pridėti 2—3 plo- | 
nomis riekutėmis supiąustytųs | 
svogūnus, 2-3 supiaustytas mor- | 
kas, kelis pipirus, ar kitų pries- | 
konių, truputį vandens, gerai | 
uždengti ir padėti ant krosnies 
ir palengva virti j-. —

Kai mėsa bus beveik išvirus, • 
pridėti kelis šaukštus rūgščios 
grietinės, o ant viršaus stam
biai supiaustytų žalių bulvių,už
dengti ir vėl troškinti, kol bul-, 
vės bus minkštos.

Dedant į stalą, į vidurį dide
lės lėkštės sudėti mėsą, užpilti >
tuo pačiu padažu ir aplink ap
dėti bulvėmis. Paduoti šeimai 
karštą. 4.-1 kAlU

į *; » 3F
KRIAUŠIŲ KOMPOTO 

PARUOŠIMAS
Tam reikalui reikia: 
nulupti 12 kriaušių ir 
supiaustyti skiltelėmis į

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■■■r ■■ "i

SOPHIE BARČUS
HADU. IEIMOS VALANDOJ

še^tadiesLašf ir seknialieniAlf 
nuo 8:30 iki 9:30 raL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

teasliu+iamos i mū^stv^iJoT
Marquette Parka,

Vedėja — Aldona Datew 
T^ef4 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL W29

*

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG O FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING* 

THE 19BO'S.___ —------- -

Norint turėti gerai apkeptą 
kiaulieną, reikia, dažnai ją lais
tyti mėsos sosu. -

Jeigu reikia dapilti vandens, 
tai reikia naudoti tik karštą van
denį

KAIP PARUOŠTI JAUTIENOS 
KOLDŪNUS

Tam reikalui reikia paimti.
1 svarą palendvicos,

saro jautienos lajaus,
2 svogūnus.
2 puodukus miltų ir
Į kiaušinį. - - .
Palengvįcą reikia supiaustit: 

kuo smulkiausiais gabaliukais 
(nekapoti U memalii).

Lajų sukapoti labai smulkiais 
gabaliukais.

Svogūnus nulupti, sukapoti ir 
įpylus ( indėlį vandens, pašutip-

išpjauti sėklynus ir, 
kad nepaj uostų,

sumerkti į šaltą citrinine j 
rakštimi atmieštą vandenį.
vandenį
Indan įpylus vandenio,
sudėti kriaušių žieveles, 

citrinos žievės, :
gabaliuką cinamono,
2 gvazdikėlius.
Visa ta pavirinti 10 minučių . 

ir perkošti per sietelį.
Į gautą skystimą sudėti cuk

rų, pavirinti ir paskiau dėti pa-j 
ruoštas kriaušes.

Virinti ant mažos ugnies 5—9 
minutes, kol kriaušės suminkš
tės.

Išvirus, atausint. Skoniui pa- 
gerinti galima pridėti vyno, jei | 
tą kompotą vąlgys yįęn tik su-, 
augę žmonės.

Magdalena šulaitienė

Žmona:—Pasakyk, brangusis 
ar tu mane mylėsi, kai mano 
greitai tu manai padaryti juos 
plaukai pas’darys sidabriniai?

Vyras: —Taip, brangioji.Kaip 
greitai tu manai padaryti juos 
Sidabriniais?

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 606a0 
TeL: 652-5245

DUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštė* automobiliams pastatyti

AAMULANSQ 
PATARNAVIMAI

TURIMI
KOPLYČIAS

VISOSE MUŠTO
DALYSI.

Laidetivių

Direktorių

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

___ RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvi® Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, ii stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek* 
padieniais nuo 8 iki 8:30 vai ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
tetq santraukų. Be <o, kemeta* 
rai, muaika, dainas, ir Magdutės 
Pasakų. Šių programų veda Stepo 
oas ir Valentina Minkau Biznio 
reikalais kreipta i Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, E, 
Broadway, So. Boaton, Moša, 02122. 
radonas 263-0439. Ten pat gau
name* “Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų Irlie- 

tmnikiru <iov>nq
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UNIPVLATIVE
HERAFY PROVIDES ( .^Ss>

PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT’

90 PERCENT OF 
ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE

PRACTICE 
HOLISTIC MENCML 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.
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suma- $ 
niai sudrinkimą pravedė. į I

Pirmi;tusia buvo prisiminti iš
keliavusieji amžinybėn narai ir 
kiek ilgiau sustota prie a. a. Juo
zo Audėno, kuris buvo veiklus 
ne vien liaudininkuose,bet VLI- 
Ke. BALFe kitese patriot7nė-. 
se organizacijose.

Praeito susirinkimo protckalą 
perskaitė Viktoras Motušis, ku
ris buvo priimtas be pataisų. 
jungos pirmininkas inž. G. La
zauskas pranešė apie suvažiavi- j 
mą Toronte, liaudininkų veiklą 
VLIKe, ALTe ir kitus bėgamuo 
sius reikalus. “Varpo” redaklo-j 
rius Antanas Kučys kalbėjo: 
apie šio žurnale reikalus. V.Mo-| 
tušis pranešė, kad po a. a. inž. 
K. Karazijos mirties, pas jį bu--, 
vusių liaudininkų sąrašų ir by-1 
lu nepavyko surasti ir perimti.. 
Vietoje Karazijos į valdybą iš-Į 
rinktas Edv. Eoreiša. Kiti valdy-- 
bos nariai sutiko pasilikti ir se
kančiai kadencijai.

Po susirinkimo, buvo vaišės. 
Čikagos liaudininkai yra laimin
gi, kad turi savo narių tarpe me- 

j ažiotoją Alfonsą Kizlaitį, kuris 
! ir šiam pobūviui patiekė stir-J 
j Dienos, kurią labai skaniai paga-1 AUKOS ATSTOVYBĖS RŪMŲ 

jūrų mino Janina Skama. Susirinki- REMONTUI
naHų mo dalyviai gardžiavosi ir gyrė; r. B-nės Marquette Parko 

įvyks 1983 metų šiuos reto skonio kepsnius. Vai- Į apylinkės valdyba Atstovybes 
rūmų remontui surinko 440 doL 
auku.

Aukojo po f50 — Stasys Pe- 
| lokas ir V. Bagdonavičius; po 
: $25 — Vincas Kačinskas ir 
Bruno Krištopaitis; po $20 —■ 
Pranas Adomaitis, Jonas Balčiū
nas, Kazys' Povilaitis, Laima 

I Vaičiūnienė ir Antanas Zaura.
$15 — Kunigunda Končienė. Ki
ti po mažiau.

R. L.B. Marquette Parko 
apylinkės valdyba

t 1082 m. spalio mėn. 30 d. 8 vai. das Boreiša, kuris labai 
j vai* Liet. Tautiniuose Namuose, 
*6422 So. Kedzie Avė., Čikagoje.
Banke e, Tarybos atstovai ir 

’ svečiai pagerbs ilgametį ALT
— L’ctuvių pašt’ninkų są’un- Inf. direktorių kun. dr. Juozą 

gas pobūvis gegužinė Įvyks spa- Prunski, 
ko mtn. 21 d., sekmadienį, 1 vai. sukaktuvių proga. Po oficialios 
po pietų. Vyčių salėje, I7jh ir 
CsnrplKll gaivių kampas. Bus 
įvairaus lietuviško maisto ir 
veiks baras. Dovanų paskirstv- 
me bus galima laimėj vertingų 
daiktų. Gros puikus “Gintaru” 
orkestras. Valdyba kviečia \ sus 
linksmai praleisti sekmadienio 
popiet su paštininkais* j

— Čikagos s k vidaus ramovė-. 
na:, birutininkės ir šauliai berd- ’ 
rumis pastangomis rengia Kario 
žurnalui finansiniai paremti ka
vutę ateinantį sekmadienį, spa
lio 24 d., 3 vai. popiet, Saulių velionis gyveno Chicagoje ir tu- 
Namuose. Ramovėnai, biruti
ninkės, šauliai ir Čikagos visuo
menė maloniai kviečiama gau- tuje. 1959 metais iš Anglijos al
siai dalyvauti. įėjimas — žuraa-’ vyko į Chicagą. Liko nuliūdę 
lui paremti auka. Ta pačia pro-į žmona Liucija, duktė su šeima 
ga bus platinama "Kovos dėl ir giminės bei draugai. Velionio 
Lietuvos Nepriklausomybės” vi- kūnas sudegintas, 
si 3 tomai (tik šią savaitę gau
tas ir trečiasis tomas).

Ramovėnas
— SLA 6-osios Apskrities me* 

tinę konferencija įvyks š.m. spa-

TRUMPA!

jo 75 metų amžiaus

dalies, Ąžuolas Stelmokas sve
čius palinksmins su visų mėgia
ma jo muzika. Bilietų užssaky- 
mo reikalu bei kitos informa
cijos, darbo dienomis, nuo 10 
vai. ryto iki 2 vaL popiet kreip
tis į ALT raštinę. 2606 W. 63 
g-vė, tel. 778-6900. Kitu laiku 
pas Radvilą, tel. 737-5136. Bilie
tų kaina $15.asmeniui.

ALT Vis. reik. kom.
— A. a. dail. Antanas Petriko- 

nls staigiai mirė spalio 17 dieną 
Juno Bzach, Floridoje. Anksčiau

įėjo galeriją bei studiją. Buvo 
gimęs 1923 m. liepos 18 d. Aly-

SAULIŲ SUEIGA

Visuotinis metinis Cicero 
šaulių kuopos “Klaipėda” 
susirinkimas

lio 31 d., sekmadienį, 2:30 vai. kovo mėn. 20 d. 12 vai. šv. Ar
po pietų. Lietuvių Evangelikų tano parapijos salėje.
Reformatų parapijos patalpose, j Būtų gerai, jeigu kuopos sau-
Įėjimas iš šono, 5230 S. Artesian Hai šią datą iš anksto pasižyrrė- 1 
Avė., Chicagoje. Dalyvaus SLA tų ir metiniame narių susirinki-, 
prezidentas Povilas Dargis il
ki t i Pildomosios Tarybos nariai. į 
Širdingai kviečiame SLA kuopų 
atstovus dalyvauti. Po susirinki
mo bus kavutė. Valdyba I

I
— Lietuvių visuomenė malo- 

niai kviečiama dalyvauti Ame
rikos Lėtu vių Tarybos ruošia
mame ban^ete?

me gausiai dalyvautų.
S. Pau/auskas

Iš liaudininkų 
veiklos

Metiniame Čikagos ir apylin
kių Liaudininkų susirinkime pir- 

įvyksianciame mininku buvo išrinktas Edvar-

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

American Travel Service Bureau
' S727 Š Western Aven Chicago, UI. 60643

' * Teiėf. 312 238-9787
* Hemofcaxj patarnavimas lėktuvą, traukiniu. latru kelio-

alų (cruises), viešbučių cr automobilių nuomari mo rezerv&ciias; Parduoda- 
he kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir takiame tnfor- 
madjai visais keli ordų reiktai*

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuviia, tik elxii reserroop. vietai 
S anksto — prieš 45-60 dienų.

d. Čikagoje,. 1982 m. spalio 
ALT vis. reik.

sės užsitęsė ilgokai.
Dėkingi “Sandaros” vadovy

bei, kad nemokamai leido nau
dotis patalpomis.

S. Paulauskas

š. m. spalio mėn. 13 d. Nau- 
Į jienose, skelbiant mirusio Juo- 
Į zo Audėno . šeimai užuojautą, 
Į užuojautos pareiškėjų tarpe bu-

D. ir J. Gu-
3
kom. suruoštų flvo atspausdinta — 

svarstybų, išeivijos lietuvių Į dauskai, o turėjo būti — dr. J.
* *11 T • 1 « I > *■*politinės veiklos bei lietuvy- j jr G. Gudauskai, 

bes ugdymo temomis, rengi
nio pįrm. dr. Leonas Kriauče- 
liūnas taria atidaromąjį žodį.

Atsiprašom/

WAV.YAWAVAS'A-.W?,’,

VENGRAI LABAI PATEN
KINTI AMERIKA

BUDAPEŠTAS. Vengrijos
KURIAM GALUI MOKĖTI vyriausybė ir* krašto gyventojai

NasaaL lamš — Ptrdrvlmuj , Ntmcl, tsmš f
UAL ESTATE FOR SALE | ' >BAk ESTATE FOR SALE

■ ■ ■ ■ I I ■ , ■ — ■ — ■ ■!—M - ■■ I I ■ ■ I . W ■ UWIII.,■■ t II,,., , MH.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSlldOWIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTIMAI

labai patenkinti prezidentu Rea- 
ganu, kad jis sutiko ir toliau 
taikyti lengviausias sąlygas įve
žamoms vengrų prekėms. Prezi
dentas planuoja pakelti muitus 
visoms lenkų prekėms, jeigu val
džia nenustos persekioti Solida- ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėp- 
rumo veikėjų.

Vengrai yra įsitikinę, ksd 
Vengrija bus vienintele Rytų 
Europos valstybė, kuriai bus 
taikomos pačios lengviausios 
eksporto sąlygos.

Prez. Reaganas norėjo pakelti 
muitus ir vengrams, sulyginti 
juos su kitomis .rytų valstybė
mis^ bet prezidentas, peržiūrėjęs 
visas sąlygas, nutarė duoti 
vengrams visas lengvatas. Brež
nevas labai norėjo tų pačių leng
vatų Sovietų Sąjungai, bet Ame 
rikos prezidentai rusams tų nuo
laidų nedavė, kol rusai grobi? 
kitas valstybes.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ...

6529 So. Kedzie Ave. A- 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU MORGIČIŲ. '

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga

mas. Savininko paskola 107c. 
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

ŠEvIAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

jarintuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

kims. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4445 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

AUTO REPAIR 
Mašiny remontai

' STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti Y A 7-9107

D & D AUTOMOTIVE
Complete Auto Repair Service 
Tune-up, Brakes, Transmission 

Work, Batteries/Electrical.
2641 W. 71st Street 

Tel. 737-4176

READER — ADVISOR — PALMIST

READINGS BY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brangenybė* 
Pardavimu ir Taisymu y 
2646 West C«th Strut 
Tol. Republic 7-1941

SISTER WILLIAMS © SPIRITUAL READER 
HEALER AND ADVISOR

“THE LADY YOU HAVE BEEN READING ABOUT 
AND HEARING ABOUT ON THE RADIO”

Friends, we urge you to see this holy, religious woman, . 
God’s messenger who guarantees to heal the sick and ailing; 
to remove all suffering and bad luck. Calls your enemies 
by name and tells you who to keep away from. She ha$ 
helped people in all walks of life. She can and will help you.

CALL FOR A FREE QUESTION.
A CONFIDENTIAL VISIT WILL GIVE SATISFACTION.

SISTER WILLIAMS — INDIAN READER
Call (312) 478-2439 Chicago, HI.

DAUGIAU?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS .SUTAUPYSITE
' į NUO S.300 ;IK1 $1,000

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

. Naujai pasirodžiusi
V DR. ANTANO RUKŠOS ■

ą 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
nepriklausomybes

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) T?**
Siųsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St ’ 
Chicago, IL 60608

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

ONE VISIT WILE CONVINCE YOU. 
Help and Advice On: All Affairs 
of Life such as LOVE; HEALTH, 
BUSINESS, zMARRIAGE, DI
VORCE, reunites the Separated.

Removes Evil* and'Bad. Luck
£ . from you, and yours.

FOR APPOINTMENT, CALL 792-2774 
£ 6432 NO. HARLEM (Corner of Devon)

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, Ilf. 60632. Te L YA 7-5980

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.:

KNYGĄ IŠLEIDO CftlCAGOS 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

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI '
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy- 
"iojot viatjomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus,

A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pŠL. liečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
•usirūpinimą----- (8.00

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jq priežiūra, • velk a la ir 
grožis. Kietais virbeliais 

Minkytais virbeliais, tik 

Dr. A. J. Gn»sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Etttopą įspūdžiai. Tik__ _

Gailina taip pat ožsakyti paMn, atsinntns (ek| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant (1 persiuntimo ižlaidoma

(3.00

(2.00

1TW Ba. BAL8TKD 8T^ CHICAGO, IL <MH

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
4 kambarių butas su baldais pirmame 
aukšte. Turės mokėti už savo buto šil
dymą. Nuoma $130.

Skambinti 767-2680

Notary Rubliu < . . /* 
INCOME TAX SERVICE

4259 5. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės prv 

šymai ir kitokie blankai.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

HOMEOWNERS POLICY
F. Z***li«, *•*«*

W. Wj **■

40642, . 424-U54
id''*-* t** '*’♦<3 CdiuM** r? 7 r, „

MISCELLANEOUS 
JvairUs dalykai

REIKALINGAS PERRAŠYMAS 
lietuviška mašinėle. Kiek norit 

už puslapį?

Arėjas Vitkauskas, 
309 Varick Street 

Jersey City, NJ 07302

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

Tet 776-5162 
2649 West 63rd ^Street 

Chicago, HL 60629

MfflT set his 
world on fire

advokatų draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BREGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vsl. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzia Ava.
Chicago, III. 60629

Tel.: 778-8000

PATS SKATTTK IR DAR KT 
I tus Paragink skaityti 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

G — Naujienos. Chicago, Ill. — Sat-Monday, October 23-25, 1«2




