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LOS ANGELES, CALIFORNIA
DARBDAVIO ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAS 

DĖL SAMDINIO NELEISTINO VEIKSMO
Prieš keletą metų šiaurės Ka

lifornijos -Oakland mieste -m/v- 
kyklos valytojas t (janitor) įsi-

am barį ar jšprie- 
kriminalinės bv-

io įstaigos advokatas prašo teis- ’ 
mo ieškinį atmesti. Jis nurodo 
pagrindu čia minėtąjį Oakland 
mokyklos byloje sprendimą. Ne- ; 
sprendžiant tėvystės klausimo, 1 
pagal advokatą, kunigo veiks- Į 
mai prieš choriste nesurišti su I 
jam pavestu darbu (is not in ‘ 
line of duly). !

Be abejo, teismo sprendimas’ 
bus reikšmingas ne vien šios by- ! 
los šalims, bet ir platesnei vi- į 
suomenei, darbininko kaltės ir į 
darbdavio atsakQmyl>ė.s klausi- J 
mus sprendžiant .

kąsnis skirte 
variavo, t G re 
los iškelta ir civilinė, skriaudos 
bei. kitokio atlyginimo siekiant. 
Dolerinis ieškinis nukreipiąs ii 
prieš miesto mokyklų administ
raciją, nes mergaitei skriaudą 
padarė mokyklos samdinys ir 
mokyklos name.

Byla tęsėsi ilgokai. 1981 me
tais apeliacinis teismas nuspren
dė, jog mokyklos darbininkas 
buto pasamdytas aiškiai nusa
kytam darbui ir jo seksualinis 
aktas neturi bendro su jam skir
tu darbu, tad mokyklos admi
nistracija nėra atsakinga.
Ar kurija atsakinga už kunigo 

nekunigišką veiksmą?
Tokį klausimą spręs Los An

gelės aukštesnysis teismas.
šv. Filomenos parapijos Car-Hr prieš Dievą. Gi apie tą cho-; 

son: miestelyje buvusi choristė 
iškėlė bylą, kaltindama, jog ją 
šešfolikmetę suviliojo kunigas, 
rekbmendąvo fdar .: kitiems še- 
šieųis kunigams santyi
kianti. gydymui
buvusi išsiųs ta- į -Bilf^ižps^Sii. pa- 
žadu jai- ir jes, vaik’tii/pAšalpos 
— išlaikymo.- ‘ ~ .

Kreipėsi į patį kardinolą, bet 
pašalpos negaudama, iškėlė 21 
milijono dolerni ieškinį, atsako
vu įrašydama ir kuriją. Kardino-

(Iš kairės): Vyt. Didž. šaulių rinktinės viccpirmininkas-sekrelorius J. 
Mackonis, 12-to wardo aldermanas Ahysius A. Majerczyk, lietuvių reikalų 

tvarkytojas J. Kulys, rinktinės pirmininkas VI. Išganantis 
ir aldermano bendradarbis V. Utara.

PREZIDENTE

GALI NUTRAUKTI TRIS DIENAS 
BESITĘSUSIAS PALIAUBAS

AŠTRIAIS ŽODŽIAIS PASIKFTTĖ PREZIDENTO TeVAS 

SI Bt’VFSir KRAŠTO

H’ZANA, Šveicarija. — 'Tris kad ap‘e šaudymą jie 
dienas basilęsusios paliaubos. \vti nenorėjo, 
gali pasibaigti ir vėl prasidėti: Konferencijos posettz.a: nu- 
Libane tarpusavio kovos. Ke:-i trūko, kai vienas a’stcvas ant- 

' vhtadienį labai aštriai susikirto rąjį išvadino 
kalbą pasakė

/ i metų, 
prisilaiko

i buvusiu Libano 
Suleiman Franjieh,

Jis iki .šio mr-.o yra 
krikščionių falangistų

L bar. 
s m ot

Damaske

Iš tos dar teisme nėnagrinė- Į 
tos bylos iškilo kita, 
menos parapijiečių 
vartoja ispanų kalbą (Latinos). 
5’ra ir specialus vyskupas ispa
nų kalbą vartojantiems! Jis per! 
ispanų kalbos televizijos progra-' 
mą kalbėdamas apie minėtą by
lą pasakė, jog byloje minimi 
kunigai atsakingi ne tik prieš 
civilinį ir bažnytinį teismą, bet

Šv. Filo- j 
dauguma j

i viešai nepaskelbta, bet esą tik
ra. jog Vatikanas ieško gauti 
250 milijonų dolerių paskolą. 
Italijos valdžia ir subankrutavu
sio Banco Ambrosiano kredito
riai išreikalavo, kad Vatikanas 
prisidėtų nuostolius atmokėti.

Vatil

SENATORIUS JOHN GLENN 
NESIRENGIA KANDIDATUOTI
NETI RI PINIGŲ GARSINIMAMS APMOKĖTI, 

KELIONĖS IR GINČAI JĮ IŠVARGINO

dienas praleido
sėdžiuose. Jis g

• tinimus. .
kantrybės.

ną ir keturi.;s 
sunkiuose ne

dėjo visus kal
is pirmas, netekęs
ketvirtadienio vaka

re paleido labai aštrų žodį ir iš
sidaręs

r ųto ir Į vadas. Jis girdėjo apie 
darytas skriauda?
ir buvo įsitikinę 

neanvkantos ved

paskui jį išbėgo 
ir pajėgė jį įri- 
grįžtų į salę ii

drūzai. 
vėl pu!

Buvęs prezidentas F: an 
išklausęs Pierre GemajeLo 
dį, atsistojo ir pjisiškė:

— Tu linksti prie Izraeli 
Tu nesi libanietis, tu ez žy

— .\š em didesnis 11’ an 
negu tu esi,— atsakė jam Fi

uo.

ėjo :s sales, 
įspūdis, kad i: 
neborgrįš, bet

: keli libaniečiai 
' kinti, kad vėl
Į tęstų pasitarimus.
j Franjieh žino, kad Beirute^ 
žmonės nori baigti kovas. Jiems 

j jau įkyrėjo tarpusavės žudynės. 
Į Kovos turi baigtis ne tik prie 
Žaliosios linijos, bet ir pačiame. 
Beirute.

Šie žodžiai, kirsti vieni p? 
tų, sukrėtė visą konferenci 
Franjieh atsikėlė, pasiėmė sa 
kepurę ir išėjo iš salės. Pc 
džiai nutrūko. Pirmininkas r 
.galėjo posėdžiaujančių suv 
dyti. _

Vis delta dauguma jautė, k 
šie žodžiai neprivalo išard;

WASHINGTON, 4J.C. Jeff 
ikano finansų įstaiga, vys-McNary, senatoriaus J. Glenn 

vncimv i kupo ^Iarcinkaus vadovauta, tu- politinės kampanijos vedėjas, 
iškėiv'hyla SUT^PCO Ambrbsiarib. kaip 'ketvirtsoienį .|&?eiškė. kad se- j

- laikraštis'Tašo, abejotinos vertės natoriu§ gal: pasitraukti iš rin-I 
1 į bį^BKTuos milijonus Vatikanas kiminė$ kampanijos prezidento į 

pareigoms. Visa kova brangiai I 
kainuojanti. Reikia nuolat važi-| 

j nėti iš vieno miesto į kitą. Be 
to, garsinimai taip pat atima di
dele dalį sudėtų pinigų.

Penktadienį pats 
' John Glenn pareiš] 
planuoja nutraukti kovą nomi- j 
nacijai pasiekti. Jis įsitikino, * 
kad šiai kovai nėra pabaigos.

> Turi mokėti garsinimus laikraš- kad iš tikrųjų t 
čiuose ir radijo stotims. Ypač 
brangiai nulupa radijo stotys. 
Senatorius Glenn gavo šiek tiek 
paramos, bet daugumoj atvejų 
jam

riste jis girdėjęs ją esant abejo
tino elgimosi, nes ir prie “klap-’ 
čiukų’L lįiuįjsį. Dėl to posakių j 
mergina —’ 1 
UZ STįėįįfe'

dsl""iS:
kimiM muodz:o
tams nepaiko sinįfcti. . .

* * *
VATIKANAS IEŠKO 

PASKOLOS

laikraštis rašo, abejotinos vertės
*. t'-. t ’ ,vy

'gruodžio mėnesiais 
ir ateinančiu metu

Dirželio ir 
šiais metais 
birželyje..

biai veikti. Nespėjo vie to klausi
mo aptarti, tuojau, eina prie ki
to. Jeigu kas primena, kad jo

Sa nves

APIE GLOBE
BANKROTĄ

Kovo 11 d. losangeliškiai skau
tai parapijos sodyboje surengė 
kasmetinį turgų — mugę. Daug 
prekių, daug ir pirkėjų.

Nemažai sutikau pažįstamų, 
kurie vis kėlė klausimus, kaip 
bus su siuntiniais, kurie dėl 
Globe Parcel bankroto sulaikyti. 
Sutikau šeimą, kurios net 6 siun
tiniai “įšalę”, dvi šeimos sakėsi 
po tris siuntinius išsiuntusius, 
kurie adresato nepasiekė, ir 1.1.

Ir patarimų įvairių: esą, rei
kia raginti bendrines organiza
cijas, EALFą įskailytinai. kad 
imtųsi prisidėti siuntinius išlais
vinti. Pastabą gavau, kodėl apie
bankrotą rašydamas, neparašiau yra didelės, o pajamos gerokai 
advokato adreso? Labai pa- sumažėjo, kai į rinkiminę kam- 
prastai — advokatas atstovauja paniją įsirašė senatorius Gary

Hart. Jis yra 10 metų jaunesnis, 
geras kalbėtojas ir žmonėms 
kalba apie naujas idėjas.

Klausytojams patinka jo dės
tomos mintys. Kada pradeda 
ginčus su Walter Mondale. tai 
jis kartais išmuša Mondalę iš 
vėžių. Hari greitai atsako į 
kiekviena duota klausima, tuo 
’arpu Mondale šiuo atžvilgiu 
pasirodo lėtesnis.

Senatorius Hart mėgsta sku-

PARCEL
senatorius į

teko mokėti savais pinigais.
Ir Walter Mondale 

turi susispausti
Buvęs v i cep r ez i den t as ger i a u 

jaučiasi, nes šią savaitę laimėjo 
poroje valstijų. Bet jis pareiškė, 
kad netolimoje ateityje jam teks 
gerokai susispausti. Jo išlaidos

bankrutavusiai įstaigai, o ne j 
siuntinių siuntėjams, d ariau, jei 
kam įdomu. Globė Parcel Ser
vice. Ine., advokatas yra Janet 
K. Sonnenfeld. Suite 2090, Two! 
Girard Plaza, Philadelphia. Pa. j 
19102.

Kongresrhano Benjamin A. 
Gilman įstaigos adresas yra: 
2160 RayWu.m Bldg., Washing
ton, D.C. 20515. sis kongresma- 
nas yra Pašto ir užsienio reikalų 
komiteto narys, ėmęsis žygių 
siuntinius išlaisvinti. Jo įstaigos

Sen. Frank
to Demokratų komiteto nariu. Vis ems 
kams bus pirminiai rinkimai, bet Savicl
Jeigu jis antradienį negaus balsų daugur 
ras dabar turimą demokratų komiteto

Patariame visiems lietuviams antradienį balsuoti
41 Frank Savicką.

ii bus tikrieji, 
os, tai jis pra- 
nario poziciją.

telefonas (202) 225-3776. į nos. Klausiau, kodėl persikraus- 
Buvusios Globe Parcel Ilsite į naują vietą^? Vienas iš mo- 

Į Angeles kontoros savininkės su- Į tyvų — esanti Sunset BIv. bu- 
larė bendrai veikti su iki šiol vusios įstaigos patalpų nuoma 
siuntinių biznyje buvusia Pack- pakelia į 850 dolerių mėnesiui.

I age* Export kompanija, 159 S Naujoj vietoj siuntiniai priima- 
Vermont Avė., Los Angeles, CA’nii ir ten duodamos informaci- 
90004,' telef. (213) 385-6550.1 jos apie Maskvoj sulaikytuo- 
Buvau nuvažiavęs pasižiūrėti ir sius, tačiau iki šiandien, kovo 
pasiteirauti, kas naujo siuntinių 12 dienos, nieko naujo.
/‘fronte”. Deja, jokios naujie- J. Khuseikis

Sun naują planą.
Padaręs klaidą, senato- n 

rius Hart atsiprašo
GALESBFBG; III. Ketvirta

dienį kalbėdamas, sen. G. Hart 
padarė nedovanotiną klaidą. Jis 
kaltino kandidatą W. Mondale 
nesilaikymu rinkiminės kampa
nijos priimtų taisyklių ir kad 
Mondale jį puolė asmeniškai.

Tačiau netrukus paaiškėjo, 
p nebūta. Kas

nors davės senatoriui klaidinga 
informaciją. Senatorius Hart 
tuojau prie visų atsiprašė ir 
pareiškė, kad jis dabar padarė 
tai, už ką kritikavo Waltcrj 
Mondale. To j s neturėjęs da- 
rvti.

Kada, buvo paskeUifcs paliau- 
bos,.4a[. buvo tekių, kurie iirele

.i-šau'usus, šovinius ir nuėjo jikonferen^os.-Tuojau kilo n 
■ mo. Jie nuėjoĄ saxp namus; jog-reik?& spraininti F:
langių.be -dučų, be vandenyjj0 <}rg(1.gaj nubėgo i v 
be elektros šviesus Bet grįžiiri Įyd(\įo. kmrrbarį. : Jie nieko ne 
siems’buvo msJop^ąu būti sąvų-:f jaunėjo- J konferenc 
jų tarpe, negu tafi apk^u(^^}ę^ pr;eJa;

įtikino . Franjieh,. kad re:

j og • reikia- ^apra in

dieną . bei maktį ^ekfi - priešu 
Namus jie: pradėjo ĮąisybNJĮt 
nesirengė kitar įci^. Jeigu;1 .H.^Į^Srin’įŽN.'
reikėję namuose nuvii, tai būtų 
mirę, nes buvo įsitikinę,” kad 
geriau.. mirti - namuose 
apkasuose

r ; .prokurd^s iCfchard D - ■' -7-V-negū'ley gauna'žyį.var didcmį p: r 
Vieni; gailėjosi, kad rimą antraln terminui. Del 
namo šautuvą. I>et gauna K8G balsų, c Brzeczok

tiems šaudymai tiek įgrisi, tik 21%.

Monuale yra žymiai atsargos-; 
nis. Jis taip lengvai neišsišoka, i 
Viešų kaltinimų jis niekad nie
kam nemeta. Primena faktą, 
kuriam jis nepritaria, ir aiški
na, kodėl tas faktas gali nuvesti 
netinkamu keliu.

Penktadienį aukso uncija 
kainavo $392.

r— Salvadore sunkiai sužeis-i 
3 konservatorių partijos nariai.

KALENDORCL1S

Kovo 17: Pa Irikas, Va runa, 
Džangis, (Undvilas, Y1 utė.

Kovo IR: Kirilas Jer., Saulė, 
Vaigailė, Rykvaldis, Saidra, Ei
mutis. Vainis.

Kovo 19: Juozapas, Nautilė, 
Protenis. Grutė, Rimtailė, Kar
iautas.

Saulė teka 6:01, leidžaisi 5:58.
Oras debesuotas, šaltas.

Alan Dixon neleido pravesti Senato kom lėto pasiūly

langi%25c5%25b3.be
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ALDERMAN AS ALOYSIUS MAJERCZYK YRA ATLIKĘS DAUG PASIGĖRĖTINU DARBU '**. z, *■ - ' ■ ’ • ' • . . v. *- *-MIESTO PASTOVUMUI IR CHICAGOS GYVENTOJU SAUGUMUI.Aldermanas Majerczyk remia aldermaną Vrdolyaką (10), neleidžiantį merui H. Washingtonui pagrobti Cook apskrities Demokratų partijos galią.
PASIUSK MIESTO VAIDYBAI AIŠKŲ PRANEŠIMA, KAD REMI AL MAJERCZYKĄ.
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DETROITO. NAUJIENOS
Detroite koncertuos Toronto 

vyru choru- ^Ara^'

Koncertas numatomas š. m. 
gegužės mėn. 6 d. p. p. (sekma
dienį) Crest Wood auditorijoje, I 
1501 N. Beech l)aly Rd., į pie-J 
tus nuo Ford Rd. Rengėjas — 
ALB Radijo Klubą- Į

Nereikia nei aiškinti, kad Ra- į 
di\o klubas Detroite yra nepa-* 
prastai verkius, nes dažnai ruo~ ’ 
šia ir didesnius - iškjlminges-J 
rJus renginius. Prieš keliolikai 
metų buvo pakviestas garsus 
smuiko ir pianine Varliaus kon
certas, Hamiltono mergaičių cho 
ras “Aidas”, Grandinėlė, iš Kle-

lar.» ’’o. Suruošė iškilų motinos 
‘dienos minėjimą irdaug kirų 
vietinio pobūdžio renginių, ku 
rie buvo spaudoje daug kartų 
aprašyti.

Veikli Radijo klubo valdyba.
dar veikslesniu pirm. K. Gu- 

gehu, užpildo visas spragas, kai 
jos paliekamos kitų Detroite 
kultūringų organizacijų. Beveik 
v:sada Radijo klubui tai pasise
ka. Reikia tikėtis, kad ir šis gra
žus koncertas pasiseks.

Detroito publika skiria pelus 
nuo grūdų. Šis koncertas ne ei
linis, tikrai vertas dėmesio. Yra 
patirta, kad į gerą koncertą at
silanko pasižiūrėti ir pasiklau
syti ne tiktai lietuviai, bet ir 
amerikiečiai bei kitų tautybių 
publika; tai rodo praeities pa
tirtis.

Gerbiamieji, Radijo klubas ti
ki, kad ir š:uo kartu jo pastan
gas įvertinsite ir gausiai koncer- 
tan atsilankysite.

Dabar pažvelkime, kas tas To
ronto vyrų choras '"Aras”, ir ką 
jis davė kanadiečiams bei ame
rikiečiams. Susipažinkime ir 
su jo vadovais.

šiuo metu “Arui” vadovauja 
solistas, chorvedys, muzikas ir 
nemažo organizacinio talente 
žmogus Vaclovas Verikaitis. Jis 
pradėjo muzikinę veiklą 1942 
metais Vilniaus operos chore. 
Dainavime mokėsi pas C. Benori 
ir A. Kutkų. Sunkiose išeivijos 
gyvenimo sąlygose puoselėjo lie
tuvių dainos meną ir organiza
vo įvairius diainos vienetus. V. 
Verikaitis paliko pėdsakus vi
sur, kur jis tik buvo. Nuo 1953 
metų ‘derinavou Kafiados CBC šory Council) trijų metų termi- 
radijo programoje “Sunday Mor- nui. šią žinutę paskelbė guber- 
ning Recitals”. Per visus penke. natoriaus atstovė tautybėms Van 
rius savo darbo metus jis į sa- da Rej per Vasario 16-os mi ne
va repertuarą įtraukdavo ir lie- jimą Detroite.

tuviškų dainų. Choristu ir so
listu Toronto operoje Išbuvo 15 
metu ir dalyvavo populiarioje 
Romanovo . radijo valandėlėje 
‘ Songs of' my people’’. 1970 
metais? įkūrė Hamiltono mer
gaičių chorą “Aidas’. Su juo 
V. Verikaitis koncertavo Kana
doje. JAV ir PierųAmerikoje bei 
Europoje. Kartu gastrolėse ,da- ( 
lyvavo ir solistas tenoras Rima< 
Strimaitis. Nuo 1978 metų jis 
vadovauja Toronto lietuvių cho- ; 
rui “Aras”. V. Verikaitis yra 
bailes Toronto muzikos konser-.
vatoriją ir -mokytojų kolegiją.' 
Jis dėsto muziką gmnazijoje, ku
rioje vadovauja ir orkestrui.

1981 metais Toronto lietuvių 
vyrų choras “Aras” pasirodė Ci- j 
kagoje. Koncertas pasisekė ge-j 
rai ir susilaukė ypatingo dėme-į 
šio. Šį koncertą smulkiai apra
šė muzikas Danus Lapinskas. 
Iš jo aprašymo matėsi, kad koni 
certas pavyko labai gerai. D. La-! 
ninskas rašė: “Toronto vyrų cho! 
ras “Aras”, labiausiai mane nu
stebino retai užtinkama savybe] 
ir paprasta choro drausme Visi Į 
Įstojimai, visi užbaigimai preci
ziški, visos dramatinės pauzės 
tiesiog kvapą užimančios”.

Toronto Lietuvių vyru choras 
“Aras” koncertavo Lietuvių die
nose Klevelande. Koncerto pro
grama puik’ai pavyko, paįvairi
nant V. Verikaičio solo daino
mis. Neįmanoma čia jo visu kon 

. certų aprašyti. Vienu žodžiu, 
jo koncertai yra publikos mėgia
mi. Reikia tikėti, kad ir šis De
troite koncertas publikos mielai 
laukiamas. Tad visi keliai gegu-j 
žės mėn. 6 dieną 4 vai. tevedla į 
Crestwood auditoriją.

Bilietų kainos: 7 ir 10 dol. 
Juos galima gauti, skambinant; 
tel. 535-6683, arba koncerto die-j

Muzikas Vaclovas Verikaitis

universitete ir

DANUTĖ B1NDOKIENK ' r* « FMYLĖSI LIETUVĄ f

"kepo Valančiaus rastų.

^<la buvo ulsraubta 40 metų.

noje prie kasos.

Lietuvis Lansing, M/ch., 
svarbiose pareigose

Dr. Anatolijus Matulis, po 
go laukimo, pagaliau pakviestas 
Michiga.no valstijos Viešojo svei
katingumo patariamojon Tary
bom VVsario mėn. 8 d. Michi ga
no gubernatorius J. Blancherd; 
paskvrė dr. A. Matuli nariu 1 c v • mentei]
Michigan© -Viešosios Sveikatos; 
Tarybą (Public Health Advai-

il-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
_ ® UI EKATORA, lietuvių literatūros, meno Ir mežit 

I&4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą. Vine, 
irėvėt, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 7 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis » 
M- K. Čiurlionio. M. Mefltio, V. Kalubos, A. Rakštelės ir JL Vara/ 
kūrybos poyeikalaia, 365 puaL knyga kainuoja tik fS.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojoj Ir 
tiniį lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuoja |3.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Mt» 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fenygi

9 mPTUVHKASlS PAMARYS, TJenrUo Totqo-T>tt>a. 
pfomial pandyt* ttudija apie Rytprūriua, remiantis Pakabu | 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai (domūs Hekviman 
lietuviui Leidinys muštruotas nuotrankonda. pabaigoje duodami 
rltovardžių pavadinimai Jų vertiniai | vokdrffų kalbų. Laba 
aaudlngo> 835 pust knygoje yra Ryt>rflatų Um^apla. Kaina H

> K4 LAUMtS LAMA, rašytojo* Petronėlės OrlataftėS at* 
mtnftnal ir mintys apie asmenis Ir vietas neprlk. Lietuvoje ir pb 
msicfsls bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 334 pnalapĮi^ 
bet kainuoja tik p.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revolludonlerlm, nerapra 
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir poUtfkojel tik *> 
furglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų fr po* 
■tjų. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogau* teis* 
Knyga y-a didelio formato, 365 puslapių, kainuoja H.

V BATTKNIS NOVRUS, R loečenko ktryba, J. Vabflų 
rartknaa. tajgoįe yra M aąmoj!n<ų dovoHu. Kaina

. Ksygna ganamol Naujienose, 1TW 8a. Katotei lt,
■ VMHL DlralaM pftk gMifl Mm| fMtaftM BMtaaa

ALGIS: Netiesa. Buvo galima 
spausdinti lietuviškas knygai 
bet tik graždanka.

Vytas: Kas ta gražnianka, kct4; 
pi uteri?

Kompiuteris: Graždanka yra 
lietu visk: žodžiai, spausdinti ru
siškomis raidėmis. Pasižiūrėki
te graždankos.

Ekrane skaidrė su graždanka.
Rūta: Ar tai lietuviški žo

džiai?

paaugsi, gal ir tave mainytė is 
mokys.

Mergytė Aš jau moku. Va, 
paklausyk (ištraukia knyga iš 
brolio rankų, užverčia ir, pirštu 
vedžiodama, sunkiai skaito). 
‘Vai kų vaikų kny-ge-Iė”. Vai
tkų knygelė !

Ateina motina.

Iš vieno jiasiiodo ptunuo- 
1 l’s. kuris skaito iš užrašu knv- 

ges:
į Antanas Baranauskas:
; Kalnai kelmuoti, pakalnės
i (nuplikę,
• Kas” jūsų grožei senobinei tiki...

Iš kito šono pasirodo jo sesuo 
Sesuo: Žinojau, kad čia tave 

ra>iu, Antanai.
! A. Baranauskas: Žiūrėk, jau 

iau beveik pabaigiau pirmųjų 
poemos dalį. Pavadinsiu ‘,Anykš 

i čiu Šileliu”. Kai grisu į se- 
I minaviją, padėsiu profesoriui 
Garbš’ui ant stalo ir pasakysiu: 

; “štai Jums profesoriau,‘ įrody- 
' mas, kad lietuvių kalba galima 

,. j sukurti, ką tik nori.
* Į Sesuo: Ar jis tikrai taip ir 

- i pasakė, kad lietuviu kalba yra
■ ‘ 1 tik piemenų ir tamsių ūkininkų 

i kalba?
J A. Baranauskas: Tu nežinai, 
! sesele. Tas profesoriaus Gabšio

■ j atsiliepimas man lyg j širdį pei-
* liu įsmigo. Norėjau atsistoti ir 
į garsiai prabilti: Kunige, prdfe- 
I sorau. Tamsta begėdiškai meluo. 
: ji, arba kalbi, ko visai neišma-

‘ inai! žinoma, to nepasakiau, bet 
’ pasiryžau jam ir visiems kitiems 
įrodyti, kad lietuvių kalba yra 
turtinga ir graži. Ji viskam tin- o o

;ka.
Sesuo: Ar pakaitysi man sa-

< vo eiles, Antanėli?
A. Baranauskas: Einam link 

i namų, eidamas ir paskaitysiu: 
I Miškan būdavo eini, tai net akį 
; ; \ i [veria,

. . in • i Vat taip linksmina sielą, užus. m. kovo men. 10 diena nu- > 1 (\‘ • I širdies tveria,re visiems detroitieciams gerai , ............ , . ,
V . • - „i„ Tv/r-x Kad širdžiai ansalus. ne kanąpažįstamas mz. Nepaleonas Mis- - . .

kinis. Kiek teko sužinoti, laido
tuvės įvyko kovo 13 d. privačiai. 
Tikrų davinių čia po ranka netu- j 
riu, kur buvo pašarvotas ir kur] 
palaidotas. Gyvendamas Detroi
te, dirbo Fordo automobilių įmo- 
nėję, kaip aukštos kvalifikacijos j 
inžinierius. ’ ■ Į

Liko nuliūdūsf^&fylima žmoną 
dr. Martina, dukra Danutė, sū
nus adv. Kęstutis su žmona Ste
fa, uošviai — Ona ir Bernardas 
Brizgiai jbei kiti artimieji ir draU 
gai. . /ąl

N apal eoną i, ilsėkis^ rainy bėję. 
\ ‘ . Ant, Sukduskds

ra i įsikūrusias ir net praturtėju
sias. Sunku spėtr. ar jos ir to
liau tęsės tuos darbus dirbti, ar 
tiktai šiandien.

Reikia skaityti Kaziuko mu
gę pasisekusia. Gabijos ir Balti-į 
jos tuntai pasipildė savo kasą 
Sėkmės skautėms!

Mirė inž. N. Miškinis

D". Anatolijus Matulis tikrai 
turi tinkamas kvalifikacijas šiem 

j pareigoms. Eilę metų jis dėstė 
kalbas Purdue
dirbo nevienoj ligoninžje. Da
bar organizuoja neurologijos ir 
psichologijos tyrimų i nstitutą 
(National Reasearch ■ Institute 
for Neurology and Psychology).

Džiaugiamės dr. A. Matulio 
paskyrimu ir linkime jam sėk
mės institutą organizuojant.

Kaziuko mugė jau praeityje

Mūaė ivyko kovo 11 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos erdvioje sa- 1 
Įėję. Oras pasitaikė geras, nors 
diena buvo saulėta, bet šaltoka. 
Publikos atsilankė apie 400. \ i 

Baltijos ir Gabijos skautų tun
tai ir tėvų komitetas puikiai su
organizavo šią mūgę. ' Salė iš
puošta spalvingais kaspinais ir 
išpūstais balonais. Paviljonuose 
ir ant stalų išdėliota įvairiausių i 
eksponatų su lietuviškais orna-: J 

prikepta kaziuko šir- ’ 
dėlių ir kitokių pyragu. Virtu
vėje triašė niekad nematytų tar-' 
me darbe ponių. Būdavo bijo
masi, kad senimas pavargs ąr e Jr vieną svarą eina 684,400 
iškeliausi anapus, kas jų vie- dobilų sėklų.
tas užims virti cepelinus. Bu-’ . ---- ?---- --<
vau nustebęs matydamas vidų- • Palminis medis žaliuoja 2§0 
tinio amžiaus, jau Amerikoje ge_ metu. į? J ; w G? — . .C

[dūmojai:
Ar miške aš čia stoviu, ar 

[danguj; ar rojuj...
Jiedu grįžta pro tą pačią rę- 

: mp pusę į kompiuterį/ Truputis 
j muzikos. Keičiasi paveiksjas. .

Įeina (iš kito šono) berniukas 
ir mergytė, o paskui juos įbėga 
maža mergaitei Berniukas atsi
neša didelio formato knygą. Vai
kai susėda prie scenos krašto. 
Atsiverčia knygą.

Mergaitė: Duok man knygelę, 
Jonuk. Mano eilė šiandien skai
tyti.

Berniukas: Tu vakar skaitei. 
Šiandien mano eilė, (skaito): 
Dvylika metų sulaukęs, Pranelis 
maža tepaaugo, bet aukštyn pa
šoko, nes jau pas kitą ū-ki-nin- 
ka ūkininką bandą ganė Dabar 
ne-bu-vo nebuvo vienas, bet vai. 
kų bū-ry-je būryje...

Maža mergytė: Ir aš noriu 
skaityti. Duok man skaityti.

Berniukas: Tu per maža. Kai

Motina: štai kur jie. Aš visur 
teška u. Ką jū- taip skaitote?

Berniukas- Skaitome apie ne
dorą Praneli.

Motina: Grnžiai rašo tas mū
sų vyskupas Valančius, laba: gra- 
ž’a i.

. .Mergvtė: Išmokyk ir mane 
skaityti, mama. Aš labai noriu.

Motina: Išmokysiu, mažyte, 
kai tik šienapiutė pasibaigs ir dar 
Kai apmažės. Dabar pasiklau
syk, kaip broliukas ir sesutė 
skaito.

Stiga pa>igirsta piktas šuns lo
jimas. Berniukas nubėga į kom
piuterį. Visi klausosi išsigandę. 
Jis vėl tuoj išbėga.

Berniukas: Paslėpkite knygą’. 
Žandarai i kiemą įjojo!

Motina: Skubėkite, vaikeliai, 
slėpkite lietuvišką knygą.

Vaikai (vyresnieji) išbėga su 
knyga, o mažoji įsikniaubia 
motinos sijoną.

Motina (rūsčiai):
Anei rašto, anei druko
Mums visai neduoda.
Sako, tegul bus Lietuva
Ir tamsi, ir juoda...
Abi lėtai nueina į kompiuterį.
Rūta: Aš prisimenu iš istori

jos apie spaudos draudimą ir 
knygnešius. Mes taitp pat skai
tėme apie nedorą Pranelį iš.vys-

į

Kompiuteris: Lietuviški.
Vyt n s: Kaip žmonės galėjo 

tokius raštus skaityti?
Rūta: Ir neskaitė! Knygnešiai 

nešė tikras lietuviškas knygas iš 
Prūsu, tai lietuviai tas skaitė.

Iš kompiuterio (choro) balsas: 
Kad :u, gude nesulauktum, 
Nebus, kaip tu nori.
Bus, kaip Dievas duos, nes tavo 
Įsakai nedori.

Komjuūteris: Ar norite baigti 
žaidimą? ’ ’ ’ .

Algis: Dar ne. Viskas, ką 
mums rodei ir sakei įvyko se
niai, prieš Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą.

Vytas: Duok mums naujesnių 
pavyzdžių.

Kompiuteris: Bus padaryta. 
Pasižiūrėkite vėlesnių Lietuvos 
meilės pavzdžių.

Iš kompiuterio vėl išeina cho
ras, sustoja, kaip pirmiau ir dai
nuoja kurią nors partizanų dai
ną, pvz.: Stoviu aš parimus; 
Broliai, žemę išpurenę (tik ne 
“Pražydo jazminai”). Bedainuo
jant, išeina 5 partizanai ir vadas.

Vadas: Ramiai! Pakartosime 
partizano priesaiką.

Visi kartu: Aš prisiekiu Visa- 
(Nukelta į 5 psl.)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu f r at emalinį 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus<

SLA — atlieka kultūrinius,darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
. darbus dirba. Į'

SLA —. išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams. 3 s

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. U' .

SLA'—apdraudžia'ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvędimo'pradžiąi. -i

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai nacetbės į SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, NX 10001 

Tel. (212) 563-2210

—....
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. S
Maistas iš Europos sandėlių. B

MARIJA NOREIKIENfi |

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2sU)l W. 69th St, Chicago, UL 60629 ♦ Tel 925-2737

L- V. VALANTINASI______ _
Inž. UODAS MIKŠYS, 

60 metų studijavęs, kaip1S PRAEITIES ŪKANŲ
Nl

! -ill ! ! »/ ‘ i Lfl :
ATEINA LIETUVA,

r

!
JAY DRUGS VAISTINĖ

2759 W. 71st St., Chicago, IIL j |
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 8AL*

■ - DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

T’*'’* Atdara šiokiadieniais nuo
• vaL ryto Ud 10 tat vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:80 ral. vak.
D. KUHLMAN, B.S„ Registruotas vaistininkasI - «• TeL 476-2206

parašė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, kas 5et kada fr 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jarmium ir prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tfkaHna vertimos 

tr patarė mums toliau studijuoti

f n i Kaina (X. Kieti vlrUMal. Faitaa KX J
■.=> ■* u?a

NXHJIENO8
1 C7EI 8. Halsted St, Chicago, DC flORfl
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tiek daug įdorinos medžiagos, ^ad £k-ys nesimericė, kol 
neišvartėme jos iki pabaigos. Nė ’trk \4dĮėrne, bet Ro
mesnes vietas atidžiai ir perskartėfiie. Kad nere&itu 
antrą kartą skaityti, tai įdomesnės vietas pasTbriitdceme, 
o filiokines vietas pabraukėme ffėt dviem brūžimaVs. Ra
šome ne knygos Recenziją, bet tiktai pirmuosius įspūdžius 
svarbaus fondo išleistos didelės knygos.

Knygoje rašoma apie lietuvių tautą, katalikus, “L. 
Demokratų partiją”, “L. Socialdemokratų partiją”, “Kur 
yra Lietuva (net du rašiniai tuo pačiu titulu), “Lietnvių- 

- žydų santykiai, Žydai ir laikinoji vyriausybė, ^ttei ii' 
' Lietuvos episkopatas, žydų ir lietuvių politines partijas”. 

“Gėdos lapą”-, “Apie §v. Sostą ir krikščioniškąją tiemo- 
kratij'ą, apie enciklikas”. “Katalikų vyrų orgatffcaciją”, 

j “Kas yra Bažnyčia”, “i 
. Čią ir darbą”, “Bažnyčią ir liberalizmą”, “Teoriją ii- prak

tiką”, “Nuosavybės ir įmonės konfliktą”, Pelno problemą.
1 Darbininko šeimą, Rerum Novarum encikliką ir socia

lizmą, Enciklikos rezultatą, Bažnyčią ir socialinį klau
simą, Socializmo problemą, SociaKsthię filosofiją. En
ciklikos Rerum Novarum papildymą, Mitybos prOMėmak, 
Komunizmo problemas, Katalikų nusistatymą komuniz
mo atžvilgiu, Bažnyčią ir mokyklą, ir daugelį kitų prob
lemų. - ’ j. ‘

Prel. Krupavičiaus “Visuomeninių klausimų” lyedak- 
torius Įdėjo straipsnį apie “L. Sęeialdėmokratų Partiją”. 
Turinyje parašyta, kad studija yra 36 knygos puslapyje. ■ 
AtšiverČiame tą puslapį, bet ten. yra straipsnis apie ‘T 
Demokratų Partiją”. V. BagcfeVriVKius rašo, kkd ŠitĮš- 
partijos protėvis buvo Žemaičių ir Lietuvninkų Apžvalga 
(1980 m.). Sekame visus lietuviškus leidinius, bet tokio ii 
leidinio, išleisto 1980 m., nepastebėjome.' . Toliau rašo, kad 
LDP partijos protėvis buvęs Varpas. Jis cituoja kelis- 
Varpo numerius ir konferencijas, ypač plačiai cituoja: 
Albina Rimka. k 7

Tiktai 43 psl. yra “L. Socialdemokratų partijos” isto--! 
rinė medžiaga.. Jis rašo: ■ < • •' ' ; k;:. ?

■ “Soeialdemckratai pradėjo veikti pavieniais,žmo
nėmis. Vienur kitur sukurta maža kuopelė. Kada jie: 
pradėjo šią savo veiklą, sunku nustatyti. Plačiau ji- 
pradėjo reikštis 1893 m. Tad šie metai laikomi L. So
cialdemokratų partijos gimtadieniu. į$96 m. ji išėjo 
šu savo programa, kuri buvo jjriurita tų -pietų gė- 
gūžes 1 dieną. “Reprezentantai Lietuvos darbininku 
luomo ant susirinkimo 1 d. gegužės pripažino lietu- 
viškos socialdemokratiškoš partijos pibgfamą”. Po 

'to seka toks partijos programos I 'pūhktas, kurisr 
skelbia tokį reikalavimą: /zSavystbvioš ’dėniokratiš-. 
kos tėspūblikoš, susidedančios iš Lietuvos, Lenkijos , 
ir kitų šalių, paremtos ant Iruosoš federacijos”. Iš tos: 
programos komentaro aiškėja, kad Į 'jos skelbiama' 
federaciją dar turi įeiti Latvija; ‘Gudija ir Mažoji- 
Rusija — Ukraina. Vytauto Didžiojo imperija Lie-' 
tuva joje — lasas jūroje”. y

(M. Krupavičius 43 psl.) ■ 
Kun. Krupavičius ilgus metus’dirbo su inž. Steponu 

Kairiu, dr. Pijum Grigaičiu ir kitais socialdemokratais. ■ 
Nemanome, kad jie būtų savo kalbose ragfrię lietuvius 
kovoti už tokią Vytauto Didžiojo imperiją^ ’ ;

Bet Vyt. Bagdanavičius dar toliau nueina. Jis nori, 
įtikinti skaitytoją, kad kun. Krupavičius lietuviams bu-< 
vęs ispaniškuoju EI Cid Campeador. Cidas, -sukaupęs vi-į 
šaš ispanų jėgas, išvarė arabus iš Valencijos ir išgelbėjo 
Vakarų Europą nuo arabiškos diktatūros. Jis rašo: ‘‘Cidas 
nebuvo karalius, bėt, sava iniciatyva išvaduodamas Va- ’ ridaguoti šį darbą, tai būtų prel. Krupavičiau 

negalėjome padėti. Vyt. Bagdanavičiaus sutraukė į ją ’ lenciją iš arabų valdžios, pasidarė ispanų tradicijoj reikš- skriaudęs ir skaitytojų nesukteidinęs.
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M. Krupavičiaus visuomeniniai klausimai į
Vakar paštas atnešė Vyt. Bagdanavičiaus Mykolo 

Krupavičiaus .488 puslapių “Visuomeninių klausimų” 
knygą. Kieti viršeliai, geras popierius, gerai surinkta 
knyga.

Paėmus į rankąs.'tenka džiaugtis. _ Knygą labai ge
rui ^atrodo ir Šiandien labai reikalinga. Metasi ;į, akis vie
nas dalykas;.-Visi žinome, kad Mykolas, ki-upavicius buvo 
prelatas, bet viršelyje, ii\ tituliniame knygos puslapyje 
nepažymėta, kad Mykolas Krupavičius buvo ne paprastas, 
kunigas, bet prelatas. Dauguma lietuvių jį vadindavo 
kunigu Krupavičium, bet jis buvo pakeltas Į prelatus. - 
visa galva aukščiau paprastų katalikų bažnyčios kunigų 
Buvo plačiai pasakojama, kad jis buvo pasiūlytas pa-. 
kelti Į vyskupus, bet spaudoje niekur nebuvo parašyta, 
kodėl jis netapo vyskupu, o tuo vyskupu buvo paskirtas 
kitas kunigas.

Dar didesnis nustebimas kyla, kai Vyt. Bagdanavi-. 
čius. Popiežiaus Leono XIII Fondo-19Š3^metais ‘išleistos 
knygos autorius, pasirašo, nevartodamas ne tik kunigo,’ 
bet ir turimo daktaro laipsnio. Daktaro laipsnis pasako, 
kad redaktorius yra ne tik baigęs aukštąją mokyklą, bėt 
privalo prisilaikyti aukštąjį mokslą baigusių žmonių nu
statytų taisyklių. Nesinori tikėti, kaji jis būtų pavar
tojęs filioką, kaip šešiolikto šimtmečio pradžioje vartojo 
jėzuitai, nustatytam laikotarpiui jie užmiršdavo, kad yra 
katalikai. Gal dr. Bagdanavičius. redaguodamas prel.- 
Krupavičiaus knygą, nutarė nekreipti dėmesio, kad jis, 
turi daktaro laipsni, bet neprivalo prisilaikyti mokykloje’ 
gautų žinių. Lietuviams ir katalikams būtų buvę datig- 
geriau, jeigu filioką jis būtų užmiršęs.ir prie savo titulo 
pridėjęs ne tik kunigo, bet ir daktaro laipsnį.

Viena naktimi knygos neperskaitysi, bet žingeidu
mas buvo toks, didelis, kad be dvyliktos ir be pirmos jos

A. PLEŠKYS

JAV Lietuviu Bendruomenės 
santykiai su ALTu ir VLIKu
BENDRUOMENĖS — PLB PADALINĄS)

1940 m. birželio mėn. bolševikams okupavus 
Lietuvą ir pradėjus vykdyti teroro veiksmus, ne- ' 
mažas lietuvių skaičius, daugiausia nelegaliai, 
per “žaliąią” sieną pasitraukė į Vokietiją. Berlyne 
jie suorganizavo pirmąją bendrinę lietuvių orga
nizaciją — Lietuvių Sąjungą. 19414945 m. LS-sgai 
vadovavo advokatas Rapolas Skipitis.

1914 m. vokiečiams pralaimint karą ir antrą 
kartą bolševikams okupuojant Lietuvą, lietuviai 
pergyveno pirmosios bolševikų okupacijos iki tol į 

negirdėtą žjaunimą bei terorą ir rPašfin liėtu’vftj 
trėmimą į Sibiro vergų lagerius. Nemaža lietuvių 
masė pasitraukė į Vokieti ją. 1945 1rh. Antrajam ( 
Pasauliniam karui parbaigus ir afefrrtjfrns oku
pavus Vokietiją, aliantų karo Vadovybės patvar
kymu, dauguma išrietėtųjų — Y)P svetimšalių 
buvo apgyvendinti tautinėse ir tautiniai mišriose 
stovyklose. Iš pradžių Hetūviai stovyklose tvar
kėsi Lietuvių S-gos nurodymais, bet 1946 m. kovo 
3-4 dienomis buvo sušauktas lietuvių atstovų ;gu- 
važi " ’inas; ten buvo įĮpina Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė ir priimtas santvarkos statutas.

Prasidėjus nlatesniu mastu išvietrntųjų—DP 
įkurdinimo akcijai, Vyriausias Lietuvos Išlaisvi-

. nimo Komitetas — VLIKas (Apie VLIKą žr. L.E. 
, XXXIV t., 283-288 psl.) 1949 m. birželio 14 dieną • 
' (Protokolas Nr. 2o0) įkūrė Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę — PLB, paskelbdamas 13 punktų 
Lietuviu Charts šu platoku įvadu ir išleido laiki- 
nrtdriės PLB santvarkos nuostatus.

« ♦ *

1%49 m. sausio 27 d. VLIKo pirm. prel. My
kolas Krupavičius ir VLIKo Vykdomosios Tary- 
’boš VKclėVąs Sidzikauskas Lietuvos laisvi
nimo reikalais atvyko į JAV. New Yorko ae-fo- 
drome juodu pasitiko lietuvių atstovai ir angte- 
kosios spaudos korespondentai. Jie savo pasikal
bėjimus atspausdino jų atstovaujamuose laikraš
čiuose. Sausio 29. 30 ir 31 dienomis Washingtone 
Amerikos Lietuvių Tarybos — ALTo Vykdoma
sis Komitetas pirmą kartą susitiko sn VLIKo va-

--. • šeštedtfc’nfo'vakare- (medis)

ifrikcmr To kreivo šleivo Bara
' hausko bfita idėjiškai gilaus ir

' V - - ' j

(Tęsinys) į-r

1XAOAS POŽĖLA J p: ' - :.j.-'VV;; f /

KOVOS DĖL SPAUMkS
•; •TS't •'

. XATSBWilAD- ; - • J

zskąp^'ei'mni<ą. /Ir urėti j is
Mano buveinė buvo Šipvliak .ŠH*“ lamsiosc

.0 po stalu laikraS^'irW. ■. ’ Sako, kai

knygelės. Ir, jei ne mano jani savo
-L - - —- Lkaitmimą. kad;spausdinęs ras- 

mingai sėdėčiau Liepojos .nftt-4^s' va^ gabenęs juos
-L ir-'.platinėk Lietu vore,

klausdamas 'prideje ^'nostras nęnusišypsor.
Tokią nėpanašj’-

-taip pat gal
1 - nepažinę jo.

laiku Kaip^rotmistras, taip ir mes ap-

dalo kryželiai, škaplieriai,\ hiū 
kėlės,

! sas, kitur rastas, ąs iki šiol lai--!..• - - - - —*• - —• •-■ ' *■ i . - »• — * * —..
gėje. O gal• ir giėctociau ? —-Jjur 
savęs I , ■
gųst’inaš. • y -.jų-

Gailiuos -daugiau nebėaištinę-* gojome, 
rtąs apie • 'tĮ ? “Aiišrės” / į

tai neis-

a-rciau jo-

( je, krlp re^as mūsų, su- 
! gebėjo 'savo gyvenimą skirti 

fauiai, kad ji gyventų, ir ja sie
lotis. su ja vargti. Jis tebuvo 

b savamokslis, bet orientavosi 
mūsų raštuose neblogiau už 1 - 
teratūros žinovą. Svieto nema
tęs, Prūsus jis pasiekė savo iš
mone. Nebuvo, sako jis, tokio 
< = ko ir kelia nuo Prū^ų iki 

’Gruzdžių, kuriuo jis netolų vy
kęs ir kurio nežinotų. Naujos jo 
poezijos nebeišgirdeme. Rašau 
šį tą. Bijau paskaityti. Man pa
čiam nepatinka jos forma. .

Taip ir neteko jos išgirsti, nors 
mūsų pobūviuose jis buvo lau
kiamas svečias, t

įdomi buvo ir Gubrieliaus 
Liandsbc Jgio žmogystė, mūsų 
nebūv u nepama'nomas svečias: 
linksmas, gyvas, šnekus h’" įdo
mus; sudarydavo smagesnes 
nuolaikas ir kituose dalykuose. 
Jis ir padainuodavo ir padekla
muodavo. Dažnai ne tik už sa
ve. bet ir už kilus, tylesnius 
atkalbėdavo.

Po Baranausko jis taip pra
liejo savo pasikalbėjimą:

— Ir aš dar negaliu pasirodyti 
< su savo kūryba — drama “Blin

da”. Jai dar trūksta formos. Ji 
Vės metmenyse. Paimta iš bau
džiavos laikų Upytės apylinkės. 
Ką šiandieną parašau, 'rytoj 
braukiu. Dvarų darbojsįJVgose, 
kur darbas buvo pritarta pa
grįstas, iškyla,, ?anot padavimų, 
Ra,udonkhūiiniš. svieto lyginto- 
jas. Jis ne vienas — kariu su 
savo padėjėju Blinda. Abudu 
tvirti vyrai, puikūs ir ląj^lūs 
šauliai. Žmonės 'be^ęiįųdymės' ir 
priekaišto. Visų nuskriaustųjų 
gynėjai'. Dienų neatlikimą d va
te užlaidavco. Ir kas sudraus 
Ponų nustatytąją sauvalę? Vis 
tas pals Raudonkrūtinis. Bet ko
kia aimana ar skundas pasiek-

mrrigešnis už karalių. Ne gana.lą, Vakarų Į^aiėops isto
rikai yra ntioirionėš, kad, išgetbštint Valėūčįją, buvo iš
gelbėta Vakarų Europos kultūra ' ta prasme, .kad jai buvo 
štufarytoš sąlygos vystytis toliau be arabiško totalizmc 
Įtak'oš”. .. \ ‘ ;■ ’

Kovotoją Cidą Bagdanavičius lygina su Krupa vi-j 
črūm. Jo iniciatyva, pasiryžimas ir darbai yią .lygūs lė-' 
gendarhriam kovotojui. Tiktai viša -nelaimė; kad filiokas 
Bagdaftavnčiuš, nogėdamas išaukštintu 'Krupavičių, už-: 
miršo patikrinti, kaip tas ispanų- didvyris vadinamas.

Vienuoliktame prakalbos puslapyje V. Bagdanavičius 
rašo “Cidy Campereador”. kitur rašo “Cido Camperea-. 
dor”, o tikrovėje jį vadino ir vadina Cid Campeador.. 
“Crd” yra arabiškas vardas,, o “Campeador” yra ispaniš
kas. Tai būtų “Drąsus kovotojas”. Cid Campeador ap
supo Valenciją, davė dviejų mėnesių paliaubas ir suvarė 
vistfe apylinkės arabus į Valenciją. Per du mėnesius juos 
badu išmarino. Arabų vadas Abenruf išėjo pasiduoti, bet 
Gidas, išklausęs jo kalbos, liepė grįžti į Valenciją. Ten 
patys arabai jį nužudė.

Būtų buvę daug geriau, jei fifiokas Vyt. Bagdanavi- 
čiųs būtų leidęs knygų sąrašą sudariusiam P. Maldeikiui

s neriu-

Į davo ji.

Kur j;s — niekas nežinojo. Jo 
būta ežerų rriiškuose, kur žmo
gaus koja dar nebuvo buvusi 
Įkelia. Karta policija, dvar > 
siunčiama, perplaukusi . ežerą, 
ryžosi apsupti Baudonkrūliniu 
butą, bet taikli kulka pasiuntė 
iiics 'j ežero dugną. Kitą kartą 
ponas, ieškodamas pramogos, 
-ištiesė šautuvą eglės viršūnės 
link, kur kukavo įtalpintas bau
džiauninkas, ir čia pat jis pavir
to ant žemės, pervertas 1 ūku
sios kulkos — Raudcnkrūtinio 
ranka jį nudėjo. Sau turto j s 
neieškojo.

(Bus daugiau^

Philip Roock ir Paul S 
pasišaipė iš Alex 'Seith

BBCTĘ

in on 
kad jis paskutinę minutę persi
metę j senatoriaus Hart puse.

lietuvių bėndniomenės gyvenimu, jų organizaci- vienuoliktaisiais Lietuvių Tautos genocido metais, 
'jomis, jų politine ir kultūrine veikla. Į Europą 'j “ * 
atgal išskrido gegužės 25 dieną.

1949 m. pabaigoje VLIKo pirmininkas laiš
kais pradėjo raginti ALTo vadovybę imtis inicia 
tyvos organizuoti PLB padalinį — JAV LB. Per 
visus 1950 m. VLIKoįprm. prel. M. Krupavičius 
savo laiškais kas mėnesį ir dažniau ALTo vado
vybei nedaVė I'arii'ybts, Vis ragindamas steigti 
JAV LB. šis reikalas, nors ir lėtai, bet judėjo 
’piYrfiyn. 1951 m. lapkričio 16-17 dienomis ALTo' 
■^vaKaWft'e Kėw Yorke VuVo nutarta įkurti JAV 
LB-nės Laikinąjį Organizacinį Komitetą — LOK. 
į LOK vadovybę įėjo ir du ALTo nariai — prel. 
Igfias Albavičiūs ir prel. Jonas Balkūnas. Pasta
rasis LOKui vadovavo 1951-1953 m.

Pasibaigus ALTo suvažiavimui, po pietų, 
Statler viešbutyje. New YOrke įvyko Iškilmingas . 
posėdis JAV LB steigiamajam aktui priimti. >

“JAV LB AKTAS
. ‘(XtspaVifidintas JAV LB įstatuose 1972 m.) - . ’■ 

Paškelbtits JAV LB šventėje ir jos dalyvių
L. . ? Iškilmingai pasirašytas. ..2

12 jy* • ’» 1 • * * -į >-• «

TūkštAntfs devyni Šimtai penkiasdešimt pat> 
’įsaisiais nifO Kristaus 
tnaif&fis huo Lldttivos

, dešimt šeštaisiais nt»o Ji/ngtfriių Ame

'I

Po susitikimo ir nuoširdaus pasisveikinimo, sėdo j 
prie konferencijos stalo aptarti ALTo ir VLK6 .{ 
bendradarbiavimą Lietuvos laisvinimo reikalais. J 
Buvo išrūpinta audiencija Valstybės departa
mente (Stite Department) ir vasario 2 d. VLIKo - 
vadovai, lydimi Lietuvos ministro Povilo žadei-' 
kio, ten apsilankė. Juos priėmė Europos reikalų ’ 
direktorius Hickerson. • f »

VLIKo pirmininkai, laike savo viešnagės 
JAV-se, aplankė daug lietuvių kolonijų, ALTo 
skyrių vadovybių ir vietinės valdžios įstaigų. 
Juodu turėjo progos iš arti susipažinti ne tik su 
vedama Lietuvos laisvinimo kova, bet ir su rišu

mimo septyni šimtai 
Mrfitas

rikos MĮ
Į tybių nepriklausomybės paskelbimo, trisxte&a 
Į ketvirtaisiais htf6 Lietuvos nepriklausomybės 
'skelbimo, dvyliktaisiais Lietuvos dknpačijos

•J*

Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai, 
džiaugdamiesi žmonišku ir laisvu gyvenimu šia- 

| me krašte ir, kaip lietuviai bei lietuvių kilmės 
amerikiečiai, norėdami

a. aktyviai dalyvauti Jungtinių Amerikos 
Valstybių gyvenime ir Įsijungti į jų kovą prieš 
internacionalinį komunizmą;

b. veikliai prie to gyvenimo prisidėti savo 
kultūrinėmis ir tautinėmis savybėmis bei lietu
viškais papročiais;

c. bičiuliškai palaikyti giminingumo simpati
jas su lietuviais už Jungtinių Amerikos Valsty
bių ribų, ir

d. pareigingai remti Lietuvos laisvinimo kovą 
ir Lietuvių Tautos gelbėjimo pastangas, nuošir
džiai išreiškia savo tautinį solidarumą

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ
LIETUVIŲ BENDTOGMENEJE. _ j - 

New Yorisas, N.Y. 7"
1951 metų lapkričio mėnesio 18 d.”

Grįžus Vokietijon VLIKo vadovams su patir
timi, kCfltids nuotaikos vyrauja JAV organizacijų 
bėfiilruomenėje, į PLB Chartos įvadą buvo įrašyti 
tie PLB įįareigojimai:

(Bus daugiau)
------Ą IĮ tJL t
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R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

kiuju darbų koncentracijos sto
vyklos ui meilę Lietuvai ir Kris- i 
'.ui. Romas Kalanta (nuotrau
ka) susideginęs Kaune, laukda
mas: “Laisvęs Lietuvai”. Simas 
Kudirka...

Rūta: Mes žinome apie Simą 
Kudirką. Jis pabėgo iš rusų lai
vo.

Algis: Kaip gali sakyti, kad 
Simas Kudirka mylėjo Lietuvą,

DR. PAUL V. DAKG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kUmko© 
Medicinos direktorių*

S. Manheim Wesicne&tex, 11L
VALAim 1X1 S; 3—0 darbo d Lėnomis 

į .
■- ir kas antrą šeštadienį 3—3 vai. 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

i

Service rage 06058

GYur Tujas ik chikukuaS 
SPcUIALYBE: AKIŲ L.IUUS 
lito/ West ludid bu-eet 
Vata na os pagal susitarimu

OFTUMtTRiSTAS
Kalba uikiuvlskai

261S m 71st bL leu 737-5149 
TiKrina 2_kls. i/niaiKo akinius 

ir “contact lenses”*

Dr. 1-iLUlN Ab ^L1L> u lid
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS C rt l KURO U A 

2b56 West 63rd Street 
Vaiandos: amrad. 1—i popiet, 

ketviriad. 5—7 vai, va k- U;

Ofiso teieionas: 776-2820, 
Rezioenciįos telef.: 448-5545

Florida

n. riŪiSKLl^

<ką chirurgija,
• -> CENTRAL AVK 

Si Petersburg, Fla. 337D
»> f SI 31 221-4W

ix\ KAUSTYMAI

MOVING
Lakilmal — Pilių

ŽEMA KAINA
Priimam jfestar 

ir VISA korteles.
* *F5?tNA$ Ta]

MOVING
■Mdraustu perkrturfysBr-

S įvairiu ifsnssę,

ANTANAS VILIMAS
T»k 374-1*83 arba VU9Į6'

SOPHIE BARČUS
KADUO iKIMOS VALANDOS

lešUdienialf ir sekaudlKdalr 
nuo £30 iki 9^# v*L ryta. 
Stoti* WOPA ■ 1499 AM 

iruwlivolamw H atvd^M 
Marovotta Paries.

I

Vedėja _ Aldam Davte 
TaMu 773-1544

Sk MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, IL 6M3*

M “Lietuvos Aidaf
KAZĮ MAZDtlONYTt

tadfofUo &30 vakare.
Visos iaddw Ii WCEV gtctM 

banga 14M AM.

U wns stodca. 1110 AM baso

ChicM^ UJhww

.PARAGINK SKAITYTI

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Lietuvių Pensininkų Sąjungos val
dyba kviečia sąjungos narius ir no
rinčius įstoti nariais į metinį susi
rinkimą, kuris įvyks kovo mėn. 21 d 
trečiadienį, 1 vai popiet, Saulių Na
muose, 2417 W. 43rd Street.

Susirinkime bus aptarta bėgamieji 
reikalai ir renkama valdyba bei revi
zijos komisija.

Visi pensininkai kviečiami daly
vauti. Po susirinkimo bus ir vaisė*.

Juozas Skeivys

Lietuviu Žagarės klubo metinis na- 
riv susirinkimas įvyks šeštadienį, 
kovo 24 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na- 
riy susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 21 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko
jai salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptorti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

MYLĖSI LIETUVĄ IŠ TOLO

Atkelta iš 3 psi.

galinčio -Dievo akivaizdoje var
dan kritusių brolių už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę uoliai 
dirbti Nepriklausomos Liėifivės. 
atstatyĮuo darbą, nesigailėdamas 
nei jėgų, nei gvwybes, griežtai 
pildyti vadovybės įsakymus, di
džiausioje paslaptyje laikyti vei
kimą, nesidėti su priešu ir vis
ką pranešinėti vade vybei. Man ■ 
yra žinoma, kad už šios prie
saikos sulaužymą būsiu nubaus
tas mirties bausme.
Tai, ką pasižadu, tegul Dievas' 
užlaikyti man padeda.

Vadas: O. dabar į žygį! Mirtis 
Lietuvos priešams!

Visi partizanai: Į žygį, į per
galę už laisvą Lietuvą!

Partizanai tyliai išeina, cho
ras palieka. Pasirodo deklamuo
to j a, "atsistoja viduryje.

Deklamuotoja:
Kai istorija, įžiebus melsvą ugnį 
šlaksto žemę žuvusių krauju 
Ir per amžių juodąją bedugnę 
Mostelia su želmeniu nauju,

Aš klaupiuos Į pašvęstąjį smėlį 
Su didžiu stebuklo laukimu 
Ir kiekvieną kritusio šešėlį. 
Kaip kautynių vėliavą imu.

O tautos dvasia sparnus ištiesia 
Lyg ošimą tolimų dainų 
Ir, girdėdama herojiškąją giesmę 
Kyla iš liepsnos ir pelenų.

Rūta: Kaip gali sakyti, kad ta
vo seneliai myli Lietuvą, jeigu 
jie iš jos pabėgo?

Algis: Oh...
Rūta: Man jau gana. Dabar 

ir aš pati galiu daug, daug pa-1 
vvz *žiu sugalvoti. c

Algis. Nereikia mums r* į 
stoiijos laikus grižu. Aš manau, 

kad mūsų mokytojai htuanisti 
nė e mokykloją myli Lietuvą. 
Mano draugovės draugininkas, 
ikrai ją myli.
Vytas: Mūsų ateitininkų kuo- i 

)o< globėjas myli Lietuvą. Tie, i 
kuri° skaito lietuviškas knygas.

Algis- Ir jas rašo.
Abu: Myli Lietuvą.
Rūta: Tie, kurie kalba lietu

viškai net toli gyvendami nuo 
Lietuvos, ją myli. Žinot ką7 
Man bus visai nesunku tą temą 
parašyti.

Kompiuterinė muzika. Blyksi 
Šviesos.

Kompiuteris: žaidimas pasi* 
baigė. Ar norite žaisti dar vie
ną kartą?
Vytas: Aš tai ne. Eisiu namo ir 
temą rašysiu. Tai nustebs mo
kytoja, kai turės man penkis 
duoti.

Algis: Užteks tų žaidimų. Ei-

Kompiuteris/ Labanaktis; Atei-

Bagu\m sekta ir jos verslai

Guru Shree Rajneesh iš Poona 
sugebėjo Vokietijoje savo filo
sofija sutelkti apie save veik 50 
tūkstančių daugiausia jaunų pa
sekėjų, kurie, apsirengę oranži
niais ir raudonais rūbais, apsi
kabinę ant kaklo lyg rožančiais 
su vyriausioro mokytojo meda
li jonas, pasinėrė visai į jo skel
biamą kultą. Tas "dieviškasis" 
aiškina, kad hinduizmas ir bu
dizmas, reikalaująs visokių žmo
gaus troškimu ir geidulių tvar
kymų, privedė Azijoje prie vi
sokio neturto, visokio nežinoji
mo ir ligų. Visokia labdarybė, 
filantropija nedavė žmonėms ly
gybės. Toks filosofo mokymas 
reikalauja, kad naujas žmogus 
neturėtų ambicijų ir asmeniš
kų troškimų. Prieš trejis metus 
vyriausiam mokytoj u i persikė
lus į Oregoną. JAV ir esančiam 
jau 52 metų amžiaus, pasikeitė 
jo filosofija. Jis jau pradėjo 

Kyla iš liepsnos ir pelenų. ' I skelbti sintezę rytiečių ir va- 
Visi išeina. Keičiasi paveiks- kariečių kultūrų, kad žmogus 

las. Ekrane švysteli Nijolės Sa- įuri būti turtingas ne vien dvasi, 
dūnaitės atvaizdas.

Kompiuteris: Nijolė Sadūnai- realinėmis, ypačiai vakarietiška

įuri būti turtingas ne vien dvasi
nėmis vertybėmis, bet ir mate-

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIF3 C®4 

tXPRESSiMYDKMHG

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226*1344

GAIDAS

i

23

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

seniausia ir DLDŽIAUSLA laidojimo įstaiga 
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 — 1742

Užgęs- 
Lieka,

kite kitą kartą.
Vaikai sukasi ir eina, 

ta kompiuterio šviesos, 
kaip pradžioje. Kai vaikai iš
eina į priekį scenos, uždaroma 
uždanga. Lieka tik durų silue- 
as. Visi trys dar stovi į jas žiū
rėdami. Tada atsisuka į publiką 
ir kartu lėtai sako:

Visi trys: “Mylėsi Lietuvą iš 
tolo”, koks geras pavadinimas 
temai.

Sukasi ir vėl išeina pro už
dangos dešinę pusę.

(Pabaiga)

lių dideliuose miestuose, kaip 
Berlyne, Hamburge ir kitur. 
Juose renkasi žmonės, kurie jų j 
klubuose, kavinėse ieško svei-

i kates, atgaivos. Bet toji ra?nee
su statyba yra ne tik sau, bet ir 
vietiniam pareikalavimui: bu
tams, biurams, sandėliams, im- 
porto-exporto bendrovėms, mu
gėms, kuriose jie savų literatūrą 
platina, pav., Rajneesh Times 
— 700 tiražu.

Šitie rajneeshų pasekėjai, vy
rai vadinasi swamis, moterys 
mus. gyvena labai ištaiginguose 
butuose, jų tarpe yra ir žilagal- ĮI 
vių, akademikų. Jų amžius tarp 
20-40 metų. Visi turi paklusti 
vokiečių valdžios nuostatams, 
priklausyti ligonių kasoms, mo
kėti į pensijų fondą. Dalinai 
prisilaiko tų nuostatų. Didelė 
dalis kapitalo plaukia į Oregoną, 
kur naujas žibantis miestas iš
dygo iš dykumos. Pasekėjai dir
ba, suklaupę medituoja, vis žvelg 
darni į vakarus, kur vyriausiasis 
gyvena.-

Kodėl bagwanai turi to
ki dideli pasisekimą? Į tai at
sako jų vyriausias biznio vadas 
Dipo-Bronstiel: “Šių dienų nu
sivylimas ir vidinė tuštuma su
traukia tiek daug pas mus”.

Ir tie bagwanai yra sudarę di- 
de'Ies darbo ir patarnavimų kom
panijas, jų sutelktas kapitalas 
turi dideles Įtakos, nors oficia
lios įstaigos ir bažnyčių vadai 
dažnai pasisako prieš juos, kaip 
prieš nekrikščionis.

Gausus žmonių lankymasis jų 
išlaikomuose versluose .neparo
dė, kad alkoholio ir kitų svaiga
lų) Įtakoje būtų nusižengusių 
dalvvių.

Išsamiai apie šį kultą žurnale 
Der Spiegei. E. G.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

technologija, ir mokslas yra įran
kis visokiam gerbūviui. Paga
liau pradėjo aiškinti, kad pasau
lio pabaiga ateinanti, jos galima 
laukti tarp 1984 ir 1999 metų. Ji 
galinti būti kaip garotos katas
trofa ar žmogaus rankų padari
nys č— atominis . karas. Dėl to 
jis savo pasekėjams pataria vis
kuo pasaulyje naudotis ir nepa
žvelgti apsisukus užpakalin.

Šitokios filosofijos pasekėjai, 
save vadindami bagwanais, me
tėsi į bizni. Tas jų biznis ir vi
sokį verslai yra toki įvairūs, 
kad praeitų metų pabaigore jie 
turėjo 50 lokalų Europoje. Tie 
lokalai apima restoranus, šokių 
sales khibus. Vien tik Vokieti- 
joje jų yra 35, daugiausia di
džiuose miestuose. Jų yra ir 
Milane, Zūriche, Vienoj, kuriuo, 
se guru pasekėjai savo vegeta
riškais patiekalais yra pagarsė
ję. Jų laikomos šokių salės di
džiuose miestuose turi lozungą: 
“Šokite- su Bagwanu kartu’". 
Toks biznis daro milijonus apy
vartos ir yra toks ištaigingas, kad 
valgoma auksiniais peiliais, ša
kutėmis, šaukštais. O jaunųjų 
pasekėjų statybinės kolonos at
naujina senus pastatus, visur 
vykdo statybą, tuo būdu sutel
kia didelį kapitalą. Tuo kapita-|
lu state grandines naujų hote- Anglijoje 1260 metais.

0 Mokslininkas Roentgen (vo
kietis) išrado. X-Ray spindulius 
1895 metais.

e PadiŪSnimo stiklas išrastas

i LAIDOTŲJŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX'tonight «

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight Gently. Dependably. Try it tonight. 
You 11 like the relief in the morning’. 
Chocolated or pdfs. Ex 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
direct kmu. 
C Ex-Lav, lx., (WQ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

. . 2533 W. 71st Street
‘'/

1410 So, 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345U

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, 111 60650
TeL; 652-5245

RIJŲ KOPLYČIŲ l .AlI xumu ŠERMENINI

Patarėjai u laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

__ —

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street - TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, Illinois
Tel 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago, UI. — Sat.-Monday, March 17-19, 1984



Joniškėlio “Respublika”
Vakarų Vokietijoje gyvenąs miai 

buvęs Lietuvos kariuomenės dalis
majoras Petras Gudelis parašė 
373 puskapių knygį, pavadini- 
inur?“Joniškėlio apskuręs par
tizanų atsiminimai*’. Knyga su
skirstyta į šias dalis: Bendros 
apžvalgos Joniškėlio apskrities 
savivaidvbių centro organu veik 
la. Joniškėlio apskrities partiza
nu būrio, veikimas. Įvairūs * v £ 
straipsniai, tilpę spaudoje, ii 
dokumentai. Smulkiai aprašyta 
jo paties kitu asmenų ir 

. zanu veikimas. c

vidaus komunistus, o ypač slip-? 
1 rūs pasipriešinimai prieš atslen j 
.kaničas bolševikines ordas š 
Jhisijos gilumos. Vėliau ir prieš 
l>ermonlininkus. Kovoje su ru

siškaisiais bolševikais keliolika
partizanų yra žuvę. Kovose s i 

į rusų liolševikais kovojo didesnė 
4 dalis i n t eligen t i j os, ūkini n k ų
Isūnūs ir paprasti darbininkai. Ir 
pirmasis su bolševikais kove

is bu- 
papraslas

us už Dauguvos, 
i nuėjo ūkinin

kauti, kiti įsijungė į Lietuvos 
kąrįuomenęxidles^

Įdėtos kelios foto nuotraukos. 
Knyga veria perskaityti ne lik 
buvusiems kariams, bet ir kiek- . 
vienam lietuviui, iš kurios pa-. 
tirs kaip sunkiai lietuvis kovojo I 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Knygos kaina nepažy
mėta. Spaudė Morkūno spaus- >
iuvė. Platina “Mūsų Sparnų"

parti-1 admin-stracija, 5718 So. Bich-*
Veiksmai prieš mond S!., Chicago, IL 60629.

Stasys Juškėnas

Laiškas Naujienoms

su bolševikais 
jant žuvo Vainauskas, kuris 
vo visai beraštis 
darbininkas.

dokumen- 
su vokie

čiais, Kaunu ir kitomis įstaigo
mis. Keli inteligentai: Navakas, 
;P. Gudelis, M. Marina ir kiti bu 
Įvo paskelbę jaunų vyrų mobili
zaciją. Partizanai ginklus pirk
davo pas vokiečius: už sviestą, 
lašinius ir kiaušinius. Dalį gink
lų atimdavo iš bolševikų. Įdo
miai parašyta apie vadinamą 
.bolševikų Žemaičių pulką ir ka
reivių prieš poli trukus ir vadus 
-pasipriešinimą. Dalis šio pulko 
lietuviu karių mete ginklus iš
sivaikščiojo, kai kurie prisidėjo 
’prie partizanų ar atsirado stei
giamoje Lietuvos kariuomenėje 
Kaune. Padedant vokiečiams ir 
net vieniems partizanams, buvo 
atmušti keli stiprūs bolševiki
niai puolimai. Lietuvos kariuo
menei užėmus Joniškėlį ir slu

įdėta j knygą daug 
lų ir susirašinėjimų

Gerb. Administracija, J

Matau, kad mano laikraščio 
prenumerata priartėjusi prie 
baigos, tad suskubu ją pralies- ( 
ti. Naujienos dabar mums yra 4 
reikalingesnės nei buvo anks-! 
čiau, nes he Naujienų teliktų lik, 
viena visokių “čiulbuonėlių, hi- | 

teikiama kreiva infor-[ 
Taigi, su šiuo laišku 1 

105 dolerius: iš jų $10 
metinę laikraščio į 
o likusieji $(>5 ski-į 
k-io spausdinimo ’ 
, su kuriuo man- 

i

UŽ

čiullų” 
macija. 
siunčiu 
tebūna
prenumerata 
riami taiki 
presui gerinti 
metais anksčiau irgi teko dirbti.
Mano geriausi linkėjimai visam 
N a u j i e n ų personalu i.

Su linkėjimais, 
Jonas Janulaitis

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Klubus i engia gegužinę liepos 
15 <1. Sėklinis susirinkimas 
įvyks gegužės 11 d.

Po susrinkimo buvo kavutė su 
užkandžiais.

Korė s p. Anna Conduc

Svarbu jauniems 
studentams

Lietuviui Prekybom Rūmai ir- 
šįmet, kaip ir visais praėjusiais 
metis ruošiasi piniginiai purėm Į 
ii studi juojančiuf lietuviškos 
kilmės studentus, skiriant jiems 
vienkartines stipendijas. Rūmai 
tokiomis stipendijomis kasmet. 

penkis. siu-ar

jaunuoliai, 
gimnazijos

Lietuvių kilmės 
bebaigiu paskutinę 
klase, ar tie, kurie jau studijuo-Į . 1- 1 Ija umverritetuose, gali kreip
tis i Rūmm platesnėms informa
cijoms gaut* šiais telefonais: 
Juozas Bacevičius—tel. 778-2233,j 
Vyto šūkis -- 246-1010, Ray-i 
mond Verteika — 767-5176 ir Ro
bert Zapclis — 424-3907.

Norintieji tokiv stipendiją gau i 
ti, tam reikalui anketas priva
lo Įteikti ne vėliau, kaip iki š. 
m. balandžio mėn. 15 d.

Paskirtos stipendijos bus įtei-l 
kiamos jų gavėjams š. m. gegu
žės mėn. 26 d. Martinique res
torane. Pradžia — 6 vai. vakare. Į

M. Vasiliauskienė, iš Mont
real, rašo:

“Siunčiu šimto dolerių ame-j 
rikoniškais pinigais money or-; 
deri už metų prenumeratą, o j 
likutis tai bus rašalui, nes kai

NAŠLIŲ, NAŠL1UKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

zNašliu susirinkimas įvyko ko
vo mėn. 9 d. Vyčiu salėje, 2455 
W. 47 St.

Susirnkimą atidarė pirm. ’
Estelle McNamee ir pranešė, kad i raidės be rašalo, tai neina skai- 
mirė narė Anastasia Williams. į tyli, ypač senatvėje, kada akysi 
Ji buvo pagerbta klube nariu ty-r;1’—r Vfoc ^^>1;.:
los valandėle, o šeimai išreikšta 
gili užuojauta.

Pirmininkė valdybos vardu 
pasveikino visus susirinkusius 
narius ir linkėjo linksmų Ve
lykų švenčių, bei geros sveika
tos.

Praeito susirinkimo protoko
lą, perskaitė Antoinette Kalys. 
Protokolas buvo priimtas be pa
taisų, padėkojant valdybai už 
jos atliktą dbrbą. Šiuo laiku ser-j Sekantieji skaitytojai pratęsė 
ga du nariai — Stanley Gimbut prenumeratas' ir parėmė Nau- 
ir Marta Plauska. Palinkėta j ienas:
jiems greit pasveikti. po $30 — Jurgis Bakšas, iš

SCfeiwt twni — FardavInwH 
UAL <STAT1 FOIL SAL!

Mamai, žmiU — P»r4*v<iw4 į 
RMAL MTAT1 K>K 1ALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINIJŲ

13 fKM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKIJIMAIK

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L A)

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prėzidentii

Chicago, HL ’ TeL 847-7743 t2212 W. Cermak Road

S HaMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

r NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RCŠ1Ų DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - JiEl.L REALTS
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Marquette Parko; L. Kronas, iš 
LaPorte, Ind., ir Leonas Meilus, 
iš Warren, Mieli.

$20 — J. Macys, iš New 
Haven, Gonn.

Po $15 — Antanas Balčiūnas, 
iš Beverly Hills; Jonas Mata- j 
kas, iš Marquette Parko; P. Mit
kus, iš Bridgeview, Ill., ir Helen 
Sidlauskas, iš Marquette Parko.

Po $10 — A. Gerutis, iš Am
sterdam, N.Y.; Vytautas Januš- 
kis, iš Cleveland, Ohio; A. Kruk- j 
lys, iš Hot Springs, Ark.; A. j 
Mingėla, iš Hamilton, Ont.; Vin-1 
cas Rastenis, iš Hot Springs, 
Ark.; Emma Umbrasas, iš 

! Brighton Parko, ir B. Vaišvila, 
iš St. Petersburg, Fla.

Po $5 — B. Galeckas. iš Mar
quette Parko; Jurgis Gepneris, 
iš Marquette Parke; S. Januška, 
iš Marquette Parko; V. Jegele- 
vičius, iš Toronto, On t.; L. Kro
lis, iš Brighton Parko; Theodo
ra Kuzas, iš Marquette Parko;

ventojų tarpe negu visi siūlomi 
demokratu kandidatai. A7ex

balsuotojų, bet Charles Percy 
gautu 55L .

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

i 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos, 
j Dilelis butas savininkui. Geras inves-

— Balsuodami už senatorių-, tavimas.
Frank Savicką, įspau 
numeri.

— Bernard Epton. pasisakė 
respublikoną Corcoran.

uz ,

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
į pirkinys.

• Didelis, gražiai įrengtas bungalow.: 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
— Meras Harold Washingto- i 

nas pritaria Jesse Jacksono | 
kandidatūrai.

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd SL 
TeL: 436-7878

pėdų.

ts kalnas pašau- ' 
Jis siekia 29.140 ‘ GARFIELD - RIDGE, 

Archer ir Harlem apyl.

iLEKTRO? JRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lel^JSiį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir s^žiningeL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė* 
Tel. 927-3559

DĖMESIO .. .
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė.,

• Chicago, III. - - -

.. — urr — - - - - --- -----------

_____ _ .

Tel. 523-8775 arba 523-9191

: silpnos. Mes kanadieičai negali-; 
me jūsų daug paremti, nes mūsų į 
doleris labai nuskriaustas”.

Širdingai dėkojame už laišką E. Litvinas, iš Brighton Parko; 
ir paramą Naujienoms.

Elena ir Klemensas čižauskai, 
per K. Austin, pratęsė prenume
ratą metams ir pridėjo $30 Nau
jienų paramai.

Dėkui už šią- ir nuolatine pa-j 
raina.

;J. Martišius, iš Sudbury, Ont.; 
K. Riškus, iš Burbank, Ill.; A. 
Saulis, iš Allegan, Mich.; Ona 
Simonaitienė, iš Cicero, III.; 
A. Valys, iš Marquette Parko, ir 
Frank Žilėnas, iš Jonquicre. 
Quebec.

Po $3 — A. Bartašiūnas, iš So. 
Boston, Mass., ir A. Sakalauskas, 
iš Hamilton, Ont.

širdingai dėkojame visiems.
Ctenje tha oi! snd 
f Iters evsry 3,000ts 
0,000 miles to avelei 
wasting gasoline.

Seni ho < Bcm Loaeri

• SAVININKAS PARDUODA 2 aukštų 
I medinę rezidenciją su atskiru 4 kam- 
! barių butu — tėvams ar uošviams. 
; Kambariuose kilimai. 2 ž diniai. Kabo 
į pusryčiu stalukai. 90 pėdų sklypas 
į su 2 garažais po 2 mašinas. Apžiūrėti 
j galima tik susitarus.

Skambinti 586-2362 
po 7:30 vai. vak. kasdien.

Nuomos
RENTING IN GENERAL

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

’ VELTUI IŠNUOMOJAMAS, ve- 
Į dusiai porai, nedidelis 1 miega- 
mo namas su baldais už 8 valan
dų vyro darbą kas savaite, o mo
teriai dirbti kas trečiadienį ir 
ketvirtadienį. — Skambinti po

5 vai. popiet 985-9112.

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

f Jį.-------- _l_l--- ----*_L_i--- *

. KASA - LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
AKTYVAI 20 milijonų dol.

KASOS valandos: MOKA:

MARQUETTE PARKE: 9% už taupomąją sąskaita.

2422 W. Marquette Rd. >iuo pirm, iki penkt. Už 90 dienu, 6 mėn., 1 metu, 3 metų indėlius:
Chicago, Ill. 60629 10:00 iki 6:00 vai. 10% — 500.00 iki 19,500.00 dol.
Telef. 737-2110 Šešt. 10:00-2:00 10.5% — 20,000.00 iki 100,000.00 dolerių.

11% — virš 100,000.00 dol.
CICERO: 11 % — IRA.

1445 So. 50th Ave. Antr. 3:00- 6:00 SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
Cicero, Ill. 60650 Ketv. 3:00- 6:00 šimčiais negu bankai ar kitos
Telef. 656-2201 šešt. 10:00-12:00 finansinės institucijos.

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 doL APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.
_________________________________________________ _______y

— Prez, Reagan priėmė de
mokratų: pasiūlymus sumažinti 
krašto apsaugos išlaidas.

— Senatorius Charles Percy 
turi daugiau įtakos Illinois gy-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
4ei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
>727 S. Western Avu^ Chicago, UI- 60643

Telef. 312 238-»787
> Nemokam* ptununiiia* mokant lėktuvu traukinių, ralrų kebo.
(cruiseiA nesou<hų ir tutumobilių nuomavimo rezervaclU«; Parduoti*-, 

ce kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus tiktus; 
įdarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame irrfor. ’ 
nacijas visais Kelionių reikalais. ;

• Taupysite skrisdami CUartered lėktuvai^ tik lelm rezervuoa rietas 
3 anksto — priež 45-80 dienu- ~ _

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iSfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

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

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naaji«ao8e galima gauti nepaprastai {dėmius gydy
tojo, vboonfenės veikėjo ir rąžytojo atsiminima*.

Dr. A. GBMfiB ~ MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 
ruairūpinimą______________________ _

Dr. A. J. Guaaen — DANTYS, jų priežiūra, «velkata ir 
grožis. Kietais virbeliais

Minkitaia vlržeilais, tik

Dr, X. J. Gsnen — AUK1TA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą ĮspūdžiaL Tik____

Gafima taip pat užsakyti paktu, atsiuntus čekj arba
Eiooey orderi, prie nurodytos kainos pri- 

dodaat 81 perai untimo Hilaidoma.

I8.0C

M-00 
13.00

JOHN GIBAITIS
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie'Ave.
(312) 776-8700

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

te LIUCIJA”
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios ikd II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

f Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. N EDAS, 4C59 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-59M

Homeowners insurance 
Good service/Good price

F. Za polis, Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III 
60642 - 424-8654

tan m rw >w

Advokatas ,
GINTARAS P. ČEPĖNAS ,

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

Seštad.: nuo 8 vai. r. iki 12 vai. d.
It pūgai susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimu

Chicago, IW. 60629 

TeL: 778-8000

I2.M
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• Išmokyk liežuvį sakyti, 
nežinau.

• Banjo vienintelis JAV na- 
tionalinis muzikos istrumentas 
buvo išrastas 1790 metais.

cmcAoa e i


