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PRIEŠ BOLŠEVIKUS NUKREIPTU TAUTŲ 
BLOKO DRAUGAI TARUSI CHICAGO JE

Pasitarime dalyvavo M- Kraučiūnienė Kristina Austin 
kun. J. Prurtskjs, Vaclovas Prūsas, Povilas Burneikis

CHICAGO, Ill. — Praeitą penktadienį Sheration hotelio pa
talpose posėdžiavo Prieš bolševikus nukreiptų tautų bloko atsto
vai irChicagbje esantieji draugai., ši tarptautinė grupė posėdžiaus 
tris dienas, šeštadieni susirinkimui pirmininkaus Dr. Kazys Hb- 

,belis, Amerikos Lietuvių. Tarybos pirmininkas. Jis dalyvavo šio 
bloko pasitarimuose; Taiwane,, kur dideliame. .mitinge pasakė pa
čią svarbiausią kalbą, atstovaudamas visus Amerikoje veikiančius 
rusų pavergtų teutų trantiniųs?

Penktadienių susirinkimui pir lestiniečiai būtų priimti į žene- 
, mininkavo.br.. Aleksandras J. i vos taikos ^konferenciją su viso-, 
Ronett, Rumunijos tremtinių (mis teisėmis.
atstovas. Marija Kfaučiūr.ieno. stįko nurodė kaH šitas. 
a stovavo Amenkos betonus, f G k(K , rėikalavim(). u. j
ĮĮj-kola.Jar^nenko - uktyune-r^ teBevlli p^e^j. Jeigu 
cius, Dr. Do Dang Cong- vietna
miečius, prof. Anton Bonifacio 
—. Kroatų atstovas, Willie Kanis 
vokiečių - atstovas, Dr. - Georhe 

' Paprikov bulgarų c -atstovas,
< Di*. Jusuf Azam —, Albanijos 

atstovas,. Dr. Labrada Bernal 
—: Kubos atstovė, Albert Mitina 
— serbų atstovas įr Arthur Vo- 
obus — estų ai

į-Ženevos konferenciją turi bū- 
:ti priimti.. palestiniečiai, tai į 
Belgrado konferenciją privalo 
būti priimti, vakarų Europoje ir 
Amerikos gyvennantieji lietu- 
:viai, lenkai, ukrainiečiai, gudai, 
gruzinai ir tremtin pajėgusieji 
išbėgti rusai. Jeigu Maskvai ši- 

►r >. Ti. toki reikalavimai būtų statomi, 
*yas-./ stma tai sovietų atstovai gerokai ap

rimtų. -š

Iš viso, reikaį pripažinti, kad 
šioje konferencijoje lietuvių, ko- 
vojančių prieš komunistus, var
das kelis kartus buvo paminėtas.

Prieš bolševikus nusiteikusių 
tautųatstovų vadovybė išleido 
atsišaukimą, kurį pasirašė iš 
Vokietijos atvykęs ukrainietis 
Jaroslavas Steck o, buvęs Ukrai
nos-ministeris pirmininkas.; Ba- J-j minėjo ne tik ukrainiečiai, ir 
sil Maillet, rumunas,.. Prieš .bol
ševikus nukreiptų tautų bloko 
sekretorius,; Dr. D. - Vičev,. .bu
vęs šio bloko sekretorius' ir pulk. 
D. Kosmovič, gudas, valdybos na 

a:;:.*., a
Pasitarime ;.pasakė‘; _ svarbias 

kalbas Dr., Do Dang Cong,. Viet- ■ 
namo atstovas. Jis aiškiai paša-j 
kė; kad komunistai nepripažįs
ta jokio vidurio.' Turi eiti* su jais 
ir pripažinti visus jų žiaurumus, 
bet jeigu su jais dėl kai kurių 
priežasčių neini, tai tave perse
kios, suims, tardys, laikys kalė
jime ir nužudys. Jie nepripažįs
ta jokio vidurio ir nukrypimo. 
Jeigu eini su jais, tai privalai^ 
eiti su visais žiaurumais ir , jų 
naudojamomis priemonėmis. Bet 
jeigu su jais sąžinė, auklėjimas, 
įsitikinimai ar kas kita neiei- 
žia, tai būti persekiojamas, kol 
tave sunaikins. Jis kalbėjo iš 
nepaprastai žiaurios patirties. 
Jis žino, kaip komunistai elgėsi 
Vietname, ir kaip jie elgiasi šian 
dien.

Giliausią įspūdį paliko ukrai
niečio Jaroslavo Steckos kalba. : 
Jis pats yra teisininkas ir kalbė- ; 
jo grynai teisiškomis kategorijo 
mis. Bet jis savo kalbą taip pa
sakė, kad kiekvienas konferen 
cijos dalyvis, nebūdamas teisi
ninkas, labai gerai ir aiškiai su
prato. Jis išmetinėjo Vakarų 
valstybėms, kad jos nenaudoja 
teisės, kuri yra jų pusėje. Yra 
eilė tarptautinių nuostatų, pri-Ikad Kubos kareiviai iš Ango- 
imtų pačių rusų, kurie privalo 

.būti taikomi jiems patiems. 
Kaip pavyzdį, jis nurodė Andre
jaus Gromykos šiomis dienomis 
paskelbtą reikalavimą, kad pa-

■kiti kalbėtojai. Dr. Bobelio For 
jnozo j e pasakyta kalba nuaidė j o; 
per visas laisvas ir komunistų 
■pavergtas Azijos tautas. Visi ž: 
-npjo, -kad Dr. Bobelis - buvo rusų 
pavergtos. Lietuvos atstovas ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas. . z.:

i SPAUDOS LAISVĖS
• PRIEŠŲ DAUGĖJA

WASHINGTON. — Inter-A- 
merikos Spaudos Sąjunga per 

■ spėja, kad dėl “piktos neapy
kantos, rodomos laisvai spau
dai didesnėje dalyje iš 30 val
stybių Amerikos kontinente 
spaudos laisvė yra arba visiš
kai panaikinta arba suvaržy
ta. “Ta piktoji neapykanta 
yra, prieš, kurią pasiryžome 
kovoti”-; pasakyta-spaudos są

jungos 1977 metų biuletenyje 
Dominikonų respublikoje įvy
kusios spaudos konferencijos 
pabaigoje.

SOVIETŲ, KUBOS 
KAREIVIAI ETIOPIJOJ

Somalijos prezidentas Said' 
Barre praėjusį penktadienį pa 
smerkė Sovietų Sąjungos shin 
čiamą karinę pagalbą tiopi- 
jai ir Kubos kariuomenę, ko
voti prieš Somalijos remia- 

imus Etiopijos sukilėlius par 
Įtizanus Ogaden dykumoje. 
ĮEtiopija neseniai pati skelbė

pos perkelti į Etiopiją, kur jie 
pagelbėję įsteigti marksistinę 
^valdžią praėjusiais metais.

Debesuotas, lis.
Saulė teka 7:07, leidžiasi 6:04

TRUMPAI 8 VISUR

api- 
cenlre

Sovietų bankų plėšikai nu 
vykę į sovietų okupuotos t Ar
mėnijos sostinę Erevaną 
plėšė pačiame mesto 
esantį banką, pagrobdami dar
neapskaičiuotą pinigų ^sumą, 
tarp pusantro ir 8 milijonų 
rublių. Jtariama, kad plėšikai 
Armėnijoje turį -draugų. • -lie- 
pinigai buvę atvežti iš Mask
vos darbininkų algoms išmo
kėti. Tai dabar KGBendistai 

_ turės gerą priežastį kankinti 
armėnus..
Dėl Panamos Kanalo sutarties] 
penktadienį Panamos mieste 
įvyko los sutartiės šalininkų 
masinė • demonstracija, kurioje 
dalyvavo- tūkstančiai Panamos 
studentų ir darbininkų, reika
laujančių per sekmadienį į- 
vykstantį plebiscitą balsuoti 
už sutartį-. Iš priešingos pusės 
buvo dalinami lapeliai siūlant 
nebalsuoti. Panamos “kietos.' 
rankos” prezidentas.-per Ra-- 
dio-T V p as ak ė, _ ka d JAV. -.Pre-

metu.. juesikišti-iį.JRanM?3L.cs;^ęiT. 
kaiUS.-^'T --i . a-cv<.«-

“Sarno Sūnus” ” David Berko 
Witz pagarsėjęs'Nfiw^Yorkb 
Šešių moterų nužudymu ir. pa
tekęs.p teisingumo rankas; ap
simetęs bepročiu, tikėjosi iš-' 
sisukli nuo teismo, bet psichįa 
trai pastatė, kad . gali į „teismą- 
stoti. Tardomas, kodėl pasiva
dino. Samu aiškina, kad Sa
mas (“demonas”) esąs jo tė
vas, o moteris žudęs dėlto,kad 
“staugiantys demonai 
lauja žmonių kraujo” 
pasakodamas šypsojosi.

Po Thilando perversmo. — 
Nepraėjus 24 valandoms, kai 
Sangad Chaloryo junta nuver
tė Tailando civilinę valdžią, 
naujasis režimas apbrėžė 
tos šalies ateitį. Kariškių val
džia būsianti tik interim lai
kinai. Būsianti nauja konstitu 
cija. ateinančiais metais bū
siąs nuimtas karo stovis ir į- 
vyksią visuotiniai rinkimai.

raika- 
ir tai

:Sev«>4įdyke vaikai lyra didžiausias gaisrininkų rūpestis. Jie apsiramirva'tik-- 
tai žiemos mėnesiais, bet pavasarį ir vasarą jie mėgsta paįspaųsti 

■i'-- aliarmą-mygtuką,- o vėliau juokiaisi, kai 'atvažiuoja pasiruošusių 
gaisrą gensinti gaisrininkų - automobilis. ,

VOKIEČIAI JAU SUĖMĖ KELIS 
PAVOJINGUS TERORISTUS 

; Krašto gyventojai padedą} policijai; Zo 
‘f ne žmonių žudikams'•

BONA, Vokietija. — Vokietijos vyriausybei .ir policijai pa
prašius reikalingų informacijų hpie pasfkesintojus ir pramoninin
ko Hanns M. Schleyerio žudikus, gyventojai pritaria vyriausybes 
policijai ir ateina policijai į pagalbą. -

Gyventojai davė policijai svar. pasakė kalbą, kviesdamas vokie 
bii informacijų, kurios padėjo čius ^atsisakyti prievartos veiks 
rasti kelis pasislėpusius teroris nių savo idėjoms platinti. Kiek- 
tus. Teroristų grupė sugebėjo vienas vokietis gali laisvai sa-

“T’ivo idėjas garsinti, bet valdžia 
neleis naudoti prievartos.

pa-

TOKIO.—Apie 500 Vietnamo 
pabėgėliaųkurie laikinai buvę 
priimti Japonijoje, leista apsi
gyventi JAV-bėse.

Lakūnai atidėto
planuotą streiką

NEW YORK, N. Y. — Ame
rikos keleivinių lėktuvų lakūnai 
buvo pasiruošę skelbti streiką. 
Jie norėjo protestuoti prieš la
bai mažą apsaugą keleiviniuose 
lėktuvuose. Didieji Amerikos ae 
rodromai patikrina kiekvieną 
keleivį, kad jis nesivežtų gink
lų. Bet kitų valstybių aviacijos 
vadovybė keleivių netikrina ar
ba tikrina labai silpnai.

Keleiviai įvairiai? būdais pajė
gia įsinešti ginklų o vėliau už
puola lakūnus ir keleivius. Laku 
nams nepatinka, kad buvo niižu 
dytas vokiečių keleivio lėktuvo 
kapitonas. Kiekviena valstybė 
pasižadėjo geriau kontroliuoti 
keleivius, kad neįneštų ginklų.

pranešti spaudai apie jų pasiry
žimą išsprogdinti kelis tiltus ir 
svarbius valstybės pastatus, bet 
iki šio meto jie nepajėgė to pa
daryti.

Policija ir gyventojai ėmėsi 
priemonių tiltams apsaugoti 
svarbesniam valstybės turtui pri 
žiūrėti. Policija turi 16 svarbiau 
siu teroristų vardus, pavardes 
ir gyvenamas vietas. Policija ap 
žiūrr visas apylinkes, kur gali 
važinėti ar būti pasislėpę teroris 
tai. Kiekvienas vokietis bet kuo 
prisidėjęs prie Schleyerio nužu
dymo, bus traukiamas teisman. 
Policija žino, kad į teroro darbą 
buvo įsitraukusios kelios komu-, 
nistinio jaunimo organizacijos. 
Iš tų organizacijų narių buvo 
verbuojami teroro ‘ veiksmams 
reikalingi vyrai ir moterys.

Schleyeris nušautas trim kulkom

— Lygiai 1:00 valandų į Mar 
quette Parką pradėjo maršuoti 
20 kingininkų, apsivilkusių spe
cialias uniformas Dr. Martin 
Luther Kingui prisiminti. Jie 
atvyko iki Kalifornijos gatvės, 
atsikvėpė apsisuko ir išmaršavo 
į Ashland Avenue centrą.

20 juožių saugojo 900 Chica- 
gos policininkų. Pusę dvylikos 
jie išvaikė iš Marquette Parko 
ir paliko tik laikraštininkus. Bu 
vo 16 raitų policininkų juodžiams 
ginti. Visą laiką padangėse su
kinėjosi du helikopteriai. Kiekvie 
na maršuojantį kinginingą sau
gojo 45 Chicagos policininkai. 
Niekas juodžių nepuolė, niekas 
jiems nieko nesakė. Jis, policijos 
saugomi, atžygiavo į Marquet
te Parką, apsisuko ir išėjo. Visi 
spėlioja, kiek šis kingininkų žy 
gis kainavo Chicagos miesto gy
ventojams.

— Italų valdžia uždraudė stu
dentams ruošti demonstracijas 
prieš vokiečius.

— Nužudyto Schleyerio šei
mos nariai nori susitikti su žudi
kais, kad patirtų apie paskutines 
nužudytojo valandas.

Vokiečiu policija nustatė, kad 
pramonininkas Schleyeris antra
dienio ryta buvo nušautas trim 
revolverio kulkom, paleistom iš 

įlabai arti, šūviai buvo paleisti 
iŠ šono. Schleyerio lavonas par
vestas j Vakarų Vokietiją. Jis 
buvo laidojamas Koelne, šeimos 
sklype, žmona ir vaikai pasitiko 
parvežtą lavoną.

Kąnclerią Schmidt per radiją’kirtis kap. Phillip JttdbwAn.

— Prezidentas Carter buvo nu 
vykęs j Nebraską ir užėjo j stra 
teginį aviacijos centrą pasikal
bėjo su vadais.

— Vietoj Moore, Cook apskri
ties kalėjimo viršininkų bus pae-

BREŽNEVAS PATENKINTAS DABARTINE
PASITARIMŲ EIGA '

Strateginių ginklų specialistai tikisi klausimą 
aptarti per kelias savaites

DES MOINES, Iowa. Prezidentas Jimy Carter, sakyd; mas 
kalbą konfereneiton suvažiavusiems demokratų partijos atsto
vams, pareiškė savo Įtikinimą, kati kelių savaičių laikotarpyje 
bus susitarta dėl strateginių ginklų kontrolės. Prezidento kal- 

j-ba buvo pašvęsta vietos klausimams ir demokratų partijos joli- 
j tikai, bet jis neužmiršta ir tarptautinių klausimų. Prezidentas 
I yra informuotas apie įvykius Jungtinėse Tautose ir Šveicarijoje 
i vykstančiuose pasitarimuose. Tarptautinius pranešimus preziden
tas studijuoja lėktuve, viešbutyje ir kitų kelionių metu.

Prezidentas mano, kad strate
ginių ginklų susitarimas yra 
pats pagrindinis abiejų didelių 
valstybių susitarimas. Jeigu 
Amerika ir Sovietų Sąjunga.su- 
sitars dėl strategm'ų rinklų 
tarptautinės kontrolės, tai pre
zidentas mano, kad kiti ūkio 
klausimai daug lengviau išsis
pręs. Susitarimas būtų naudin- 

.. . • v . . įgas ne tik Amerikai, bet ir So-?vusi pranešta pnes tris dienas 1. x . , .. . T- 1 vietų bajungai. galvoja prezi-pasiųstame Kremliaus prane- , * , ■ ■
Šime P.L.O. vadui = Yasvr Arą-! ; ' -■ •. . . . o. ... , \ . TT Is Maskvos ateinančios žiniosfatui ir Sirijos prezdenhu Ha-’ , , , „ . ■fez AssaduL Sovietu Sąjunga _^>V^M-Sąj^gos pre-
ir Brežnevas,

. , A'" L-. 1 r perritrrejes pranesmfns=6pie sveinmkavo Genevos taikosrkonfe-A .. . . t. ■. , o... ... . r . canj oje vykstančius'Sovietu Sa-rencijai -pradėtai = tuoj po 19/3 . . T.W)-,>-3 . ‘— «. ■ ■ r> jungos ir JAV ekspertu pasita-metu Karo 'Vrdurirrniose'i Rv- .v.-.v-Z. r Z.v . t - A ' rimus, pareiškė vilties'netolimotuose-ir- issiskirste- neribotam 
laikui.

SOVIETAI GERINASI fgi 
PALESTINIĘČLAMS

MASKVA. — Kremlius pri
žadėjo Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacijai, J:a<l Sovietų Są
junga boikotuos bet kokią tai
kos konferenciją Genevoje.jei 
P.L.O. nebus reprezentuota.

Tokia sovietų pozicija bu-

je ateityje turėti'abiejų didžių
jų valstybių tarptautinį susita
rimą šiuo svarbiu klausimu. Pre
zidentas pabrėžė, kad Amerikos 
atstovai svarsto klausimus iš es 

‘mės ir yra pasiruošę aptarti ir 
m o Taryba vieniems metams, pasirašyti susitarimą.

Tautų ka-į Brežnevui atmetus preziden- 
riudmęnės 4,300 vyrų laikyti to pasiūlymą sumažinti atomo 
Sinajuje taikai, apsaugoti, bet bombų skaičių ir iš viso nega- 
perspėjo, kad ta jėga nebus minti tiek daug atomo, kombas 
palikta ir naudojama visą lai- pagamintas sunaikinti, dabar 
ką,kaip “nuolatinis ramentas”|pats priėjo išvados, kad bombų 
Viduriniuose Rytuose. JT Sau: skaičių galima sumažinti.
gumo Taryba visais 13 baisuj Šveicarijoje vykstančių pasita 
nutarė mandatą pratęsti dar j rimų eiga nežinoma. Tiek težino- 
metams. Tas J.T. jėgas 4 297ima. kad Andrei Gromyka. atvy- 
kareivių ir 124 stebėtojų suda- kęs į Ameriką Jungtinių Tautų 
rė Australija, Kanada, Suomi-• posėdžiams, kelis kartus susiti- 
ja, Ghana, Indonezija, Lenki-,ko su prezidentu Carterių ir ma- 
ja ir Švedija. Tą kariuomenę tosi su sekretorių Vance. Tų pa- 
išlaikyti vieniems metams ka- sitarimų metu buvo padarytos 
šluoja §73 milijonai.

TAIKOS SARGYBA 
.* PRATĘSIAMA

NEW. YORK. — J.T. Saugu-

pratęsė-' Jungtinių

pagrindinė nuolaidos ir paaiškė
jo, kad kitais klausimais galima 

DETROIT, Mich.— General, susitarti. Brežnevas žino, kad 
Motors korporacijos Cadillak! nesutarimas abiem valstybėm la 
skyrius atšaukė 133,000 liuksui b*1’ brankiai kainuotų. Preziden 
sinių automobilių ir visus Se-j^85 Carteris jau buvo pareiškęs, 
ville automobilius, kadangi JAV bus priverstos išleisti 
patirta, kad mažiausiai 100 dar kelis bilijonus dolerių nau- 
automobilių tekėjo gazolinas/ jiems ginklams ir priemonėms 
nuo kurio užsidegė motorai

L^onidas Brežnevas

1 tuos ginklus nugabenti i taiki 
! nį, bet Sovietų Sąjungai tektų 
I dar didesnę sumą įdėti, nės ru- 
! sai atomo ir elektronikos srity
je yra okai atsilikę.

Suvažiavusiems partijos vaikė 
jams ir biznieriams taip rūpi 
tarptautiniai Amerikos reikalai. 
Visiems rūpi patirti, kaip vys
tysis santykiai su Sovietų Są
junga ir kiek yra vilčių preky
bai. Iowa biznieriai nori parduo 
ti galimai daugiau javų ir kuku 
rūzų. Jie nori, kad didžiosios 
valstybės pirktų javus Ameriko 
je. Jiems nepatinka, kai prezi
dentas kalba apie sumažinimą 
sėjos ploto.

Prezidentas pareiškė, kad jis 
pasiryžęs ginti žmogaus teises.

— Keliamas balsas apie reika 
lą stipriau kontroliuoti automo
bilių apdraudos draugijas.

mininkavo.br


tių mėtų spalio 16 dieiroe po-| rųattfpolėj A. Gustaitis 
pietę Chieagojė buvėl ^tekias egzaminus j Marijampolės gim- 
aViaeijos brigados generolo An-|uaziją, kurioje jam besimokant 
tkno Gustančio portretas Bėlže- prasidėjo 1-as Pasaulinis karas, 
ko kultūros inhžiejtii ir prfsi- iTTonttii artėjant Marijampolės 
įpintės Lietuvos aviacijos vėdas.’gimnazija buvo perkelta Rusi-

K. Dabulevičius iškilų Lietu-? jos gitumon į Jeroslavlį. Baigęs 
vos karį prisiminė šiais žo- gimnaziją Jeroslavlyje A. G
džiaie: ; taitis išlaikė konkursinius eg

zaminus į Kalnų Inžinerijos In
stitutą Petrapilyje. \Bet, kaip 
1-mo kurso studentas buvo mo
bilizuotas ir įstojo į Konstanty- 
novo artilerijos karo mokyklą. 
Petrapilyje. Po 1917 spalio mėn. 
bolševikų perversmo Rusijoje, 
iš kariuomenės buvo paliuo- 
suotas ir 1918 m. grįžo Lietu-

išlaikė

us

Didžiai gerb. p-nia Gustaitie- 
ne, p-ne Inž., šių iškilmių pir- 
niminke, didž'ai gerbiami Kul
tūros J.uz:ejaus šeimininkai, 
geibia.a Jos ir gerbiamieji.

šios iškl.ningos kultūrinės 
popietės vadovas p-nas inž. Ed
mundas Jasiunas įvado žodyje 
mus supažindino su tikslu, ku-

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys)

6’
Šis įstatymas veikia nuo 1940 metų liepos 26 dienos.

(Pasirašė) J. Paleckis
e. Respublikos Prezidento p.

Ministeris Pirmininkas
(Pasirašė) M. Gedvilas

e. Ministerio Pirmininko Pavaduotojo p.
Vidaus Reikalų Miniteris

Kaip likviduoja konfliktą
nam mes čia gana gausiai susi-p’on. 
rinkome.

Visi turėtume sutikti su tie
sa, kad lietuvių tauta po dauge-Į 
lio vergijos metų atgavo la s- 
vę tik todėl, kad jos sūnūs ir 
dukros, išmušus lemtingai va
landai, griebėsi ginklo ir stojo 
nelygion kovon su daug gausės-Į

i Grįžęs Lietuvon A. Gustaitis 
1919 pradžioje stojo savanoriu 
į besikuriančią Lietuvos kariuo
menę ir buvo paskirtas i avia
cijos dalinį.

Taigi velionis A. Gustaitis 
pradėjo karo tarnybą Lietuvoj

niais priešais už tautos idealus j e-Iinių. savanoriu lietuvių tau- 
ir jos laisvę. I

Taip pat turėtume sutikti su 
faktu, kad ilgos vergijos bei 
I-mo Pasaulinio.karo išvarginta, 
tauta ir nualintas kraštas per] 
20 nepilnų nepriklausomo gy
venimo metų, palyginamai, pa
darė milžinišką pažangą.

Visa tai buvo galima atsiekti; 
tik todėl; kad lietuvių tauta no
rėjo būti laisva,.kad ji dėl savo 
laisvės ryžtingai kovojo, o tai
kos metui atėjus didelė krašto, 
gyventojų dauguma vieningai irf 
aktyviai dalyvavo savos, valsty
bės atstatj'mė ir jos kūrime.

Tą (milžinišką darbą pavyko 
atlikti ir dėl to. kad anuo lem
tingu metu nestigo lietuvių tau
tai didžių vyrų ir dukrų, kurie 
/Savo sugebėjimais, kruopščiu 
darbu ir pasiaukojimu įdėjo 
milžinišką Įnašą j nepriklauso
mos valstybės kūrimą ir švietė 
lyg kokie žibintai juos supančiai 
aplinkai ir tuo sektinu pavyz
džiu patraukdavo ir kitus prie 
to svarbaus darbo...

Prie tų didžiųjų Lietuvos vyrų 
priklauso ir vėlrofiis aviacijos 

-brigados generolas Antanas Gus
taitis.

> Vėlioms Ąfrtgiiaš yra Suval
kijos lygurtiu. sūnus 
1898 m. kovo 27 d. Obelinės kai- [Marijampolėje jis jau laiks nuoj 
me, Sašhavoš vafsšč. Afarijani- 
fiolėš ūpš. gana gaustoj^ 6 asme
nų, p'ašitūrirrčio ūkininko sei
mo j ė.

Baigęs pča'i^ioš rfidkykią Ma-

j tai kovojant dėl savo nepriklau
somybėj; karo tarnyba baigė 
brigados generolo laipsniu, ka- 
aro aviacijos viršininko parei
gose Lietuvos nepriklausomy- 
oei gęstant...

Jokia kita Lietuvos kariuo
menės ginklų rūšis tokios dide
lės pažangos apsiginklavimo 
srity nepadarė, kaip aviacija A. 
Gustaičio vadovaujama. Tai 
yra, nė pėsti ja, nė /artilerįja, 
nė kavalerija,, pagaliau nė tech
nikos daly savo nauju ginklų’ . . . ._ J j . » savo atsiminimuose, velionio as-
nesukonstravo ir ju savomis i . i. . įmeni apibudina. -
priemonėmis nepasigąmmo.

- Turint galvoje ano meto Lie
tuvos valstybės labai ribotus ii- 
nansinius išteklius ir kuklesnes [ mūsų tarpe p. žemaitis yra 4r 
4 ✓v t*nt 1 W •♦■n ✓x r t T / X * Tic* /Tin 4" O T**?1 ’'/f'tfl'l Fol 1^=0 H ‘

Lietuvos aviacijos gen. inž. Antanas Gustaitis stovi prie AMBO t

plk. K. Ališauskas savo atsimi
nimuose.

Diplomuotas niiškin. inž. Že
maitis, buvęs A. Gustanėio ben
draklasis Marijampolės gimna
zijoj, įdomiai ir gana plačiai,

Ištisa eilė pavyzdžių jis iš
ryškina A. Gustanėio asmenį; 
jaunystės dienose. Bet kadangi

techniškas priemones velionio 
A. Gustaičio AMBO lėktuvu su- 
konstravimas ir net 8-nių tipų 
savo dirbtuvėse serijomis pa
gaminimas yra neįkainuojamos 
reikšmės darbas/ ‘ *

jis čia tars žodį, tai, kad Besi
kartojus, aš tą laikotarpi - sa-į 
vo pranešime rieiiešiu/-—Iį 

Baigęs aviacijos skyrių karq 
mokykloj, ir, visą .ląilę^,. ląrĮĮau-r 
damas karnfomenėj, velionis- Al

sklandytuvų krikštynose. LAK jūdžius nesijungė ir laikėsi nuo 
žurnale “Lietuvos sparnai” tai-, šaliai.
pindavo savo, jaunimą padrąsi
nančius ir uždegančius straips
nius. Lietuvos, .sklandytojams 
padovanojo pareinamu dovaną 
ir pan. ’ {B5 '"

Jei rasdavo reikalingu, 
tai savo nuomonę pareikšdavo 
nesivaržydamas atvirai per savo 
tiesioginius viršininkus.

Tarnybos eigoje gen. A. Gus
taitis buvo apdovanotas sekan-

!'S 1933 m.LAKžidinyje “Pauk- fiais žymenimis:, Vyqio Kry- 
šeių kėliais” A;?Custaitis aiškiai žiaus ordinu III laipsnio, DLK 
išdėstė ateities tarptautines ke- Gedimino ordinu III laipsnio, 
lioniu galimybes, kurios šian-‘ ytauto Did. ordinu III laips- 

diėn Tau realvbe tano... Kūrėjo savanorio medaliu, Lie-
tavos nepriklausomybės 10 'me

Velionio A. Gustaičio nuopėl-; Gustaiflš, 'ffe”(šavdM\tį^idgmK| 
nūs šioje srityje tiksliau ir pla
čiau nušvies jo buvęs bendra
darbis aviacijos pik. A. Motu
zas.

Savo išskirtinus sugebėjimus

“Rytinis' Lietuvos Aidas”, Nr. 281 
(5490) 1940 m. birželio 16 d. psl. 1.

“TAŠO” KOMUNIKATAS APIE KONFLIKTO
LIKVIDAVIMĄ --

“Tąsąs”, paskelbė tokį komunikatą apie Sovietų Są
jungos Lietuvos konflikto likvidavimą:

j “Birželio 14 d. Sovietų Sąjungos liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas. Molotovas vyriausybės vardu- .pa.-" 
darė tokį pareiškimą Lietuvos užsienių reikalų minist
rui Urbšiui esančiam Maskvoj, perduoti jį Lietuvos vy
riausybei: “Pasikeitus paskutiniu metu noumonėmis 
Maskvoje Sovietų Sąjungos liaudies komisarų tarybos 
pirmininkui Molotovui, iš vienos pusės, ir Lietuvos mi
nistrui - pirmininkui Merkiui ir užsienių, reikalų, minist
rui Urbšiui, iš antros pusės, Sovietų Sąjungos vyriausy
bė laiko nustatytais sekančius faktus: ‘V ..

1) Paskutiniais mėnesiais įvyko iš Lietuvos organų 
pusės keletas pagrobimų karių, priklausančių Sovietų -ka
riuomenės daliniams, įkurdintiems Lietuvos teritorijoje 
pagal Sovietų Sąjungos Liefuvūš savitarpines ‘pagŽibbs 
sutartį, ir kankinimas tų ašmenų su, tikslų, igautgi'^ovię; 
tų valstybės karines paslaptis. Be to, bu,YO.mistatyfą,-.Hąd 
karys Butejevas buvo ne tik pagrobtas, bet zar^. laętuvos 
policijos užmuštas po tof■ Vyt’isuy 
sybė-paprašė’jį grąžinti. DvlbSi pą^’dbtiė'fflš^ S^i^į 
Sąjungos kanamš,
pasprukti iš .Lietųyosi;ppiie^o^^^ 
pagrobusį ir kankino.:, Kar^/šiįrfoyaSjy- ’̂ųęįsĮ 
tuvoje - pagrobtas, digšiol- >dĮr nebuvo surastas; ?>T«dkiąis 
veiksmais, daromais Liėt&Moj^įkubdiiftą
riomenės dalinių karių atfvil^ū; 'Li^f{i|7oš"cVUIdžWnd^- 
ganai nori padaryti neįmanomą Sb^ė^.^^’rtgosĮ’ką- 
riuomenės dalinių buvimą Lietuvoje.
pat kai kurie ypatingai dažiti^ pąskųtinių^mętu4 
faktai, kaip gausūs nuiminėjimai ir ' siuntinėjimas • 
koncentracijos stovyklas Lietuvos -piliečių-iš -tų asmenų 
skaičiaus, kurie aptarnauja Sovietų kariuomenės dali
nius: kantinų personalo, skalbėjų ir' kt-,- o taip pat ma
siniai suiminėjimai Lietuvos piliečių iš» tų darbininkų 
ir technikų tarpo, kurie dirba Įttie kareivinių statybos 
Sovietų Sąjungos kariuomenės :dąfmiamš.. Tos Ifte. jokių 
motyvų pavartotos ir nepiažabotos represijos tų Lietur 
vos piliečių atžvilgių, kurie aptArfia’tija Sovietų' Sąjun
gos kariuomenės dalinius, tū'ii tikslą rie tik įdaryti 
neįnianomą Sovietų kariuėmefteš čfelinių bųvfffių Lietu
voje, bet ir sukelti priešingą riūšištatymą. Sovietų Ida- 
rių atvžilgiu ir paruošti tį kariuomenės dalinių, užpuo- 
limus, Visi šie faktai rodo, kad Lietuvos vyriausybė 
grubiai pažeidžia jos sudarytą -šu Sovietų Sąjunga savi
tarpinės pagalbos sutartį ir. neilgia užpuolimą Sovietų 
Įgulų, Įkurdintų Lietuvoje pagal tą sutartį. -■

2) Netrukus po savitarpio pagalbos sutarties tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos sudarymo, Lietuvos vy
riausybė sudarė karinę sahtarvę su Latvija ir Estija, 
tuo būdu paversdama trijų valstybių karine santarve 
tai, kas anksčiau buvo vadinama Baltijos Santarve, ku
rioje anksčiau vien tik Latvija ir Estija buvo sujungtos 
karine santarve Sovietų Sąjungos Vyriausybe laiko, 
jog yra nustatyta, kad ta santarvė yra nukreipta prieš 
Sovietų Sąjungą. Lietuvai prisidėjus prie, tos karinės 
santarvės, ryšiai tarp Lątvijos, Lietuvos ir Estijos ka
riuomenių štabų, sudaryti be Sovietų Sąjuhgbš žinios, 
buvo sustiprinti. Taip pat yra žmoma; ka'd nu'o 1940 fne- 
tų tos karinės santarvės spaudos organas “ĖevUe ĖA- 
tiųue” yra leidžiamas anglų, prancūzų ir vokiečių .kal
bomis. Visi tie faktai rodo,kad Lietuvos vyriausybė šiurkš
čiu būdu sulaužė Sovietų Sąjungos Lietuvos savitarpio 
pagalbos sutartį, kuria abiėms šalims draudžiamd “su
daryti bet kokią santarvės sutartį ąr dalyvauti koalici
jose, nukreiptose prieš vieną iš susitariusių šalių” (su
tarties 6 str.).

diėn jau realybe tapo...
1935 'Ui.”’ žurnale “Lietuvos- s -r a, 

1 Sparnai” ; 
palygina Dariaus-Girėno ir F. 
VjUtkapis;
Ik su kitų a tiilrtais ir jrodo/ kai 
jų pasiekti rezultatai'buvo la
bai geri. -

Vėlioifis^gėri: A’.-ĮGuštaifis' bu- 
' vo ’ gabus ’' ne tik 'Anatema tikas, 
‘lėktuvų konstruktorius, bet ga
bus ir svetimoms kalboms. Be 

1 ’’ ' * ’ 1 1
kiečių,; prancūzų, . 2ta<ų, anglų 
ir rusų kalbas.

Dėl 'daugelio svetimų kalbų 
mokėjimo gen. A. Gustaitis daž
nai būdavo skiriamas, kart u 
su kitais Kaune Įgulos karinin
kais, svetimų valstybių diplo
matams ir karo atstovams pa
gerbti Lietuvos karininkų Ra
movės fSfiiūoše. Višuosė- tuose, 
priėrtiiniuose jfe rtJŠdavd labai 
pageidaujamas; nes buvo labai 
taktiškas gerai apsiskaitęs jr 
įdomus pasikalbėjimuose bet 
kuria tema. Taip apie velionį at
siliepė savo atsiimnimuose gen. 
St. Baštikis.

Savo ideologiją .veliohis A. 
Gustaitis buvo gaL kiek libera
lesnis ir kairesnis negu tuometi
nis autoritetinis L“ režimas, Ta- 
čiati, kaip a’ukšlas valstybės pa- 
reigunas ir/iidelio takto žmogus] 
Į jokius ano hieto. politinius są-

vfelioins A; ‘Gustaitis?.į jubiliejiniu medaliu,

įus pėr Atlan^PpA^Ttąlia ordinu

darbo, gana plačiai"’reiškėsi. iin 
visuomeninėj vėikldj. ’

Jis mėgo lietuviška jaunimą
, ... . .. c''ęjĮitjKiuvų KonsiruKiurius, dci ««*-ir daug vilčių dėjo i jl.. .192/,v . j .. '-T-- ubus ir svetimoms kalboms. Bei m. \ men. 1 jį matome Lie-1,. . .

velkmiš A. Gustaitis pradėjo ro tuvos Aero klubo steigėjų tar- • e^irvl’i ■SeraI- , jo, vų.. 
dyti iš pat jaunystės dienų. Dar pe. 1937.V.12 jis buvo pakeltas 

; mokykloje’LAK garbės nariu.
i Velionis numatė civilinės avi- 

laiko, talkininkavo mokyklos acijos reikšmę-karinei aviacijai 
vedėjui mokytojui M. Andzin-įir todėl visokeriopais būdais 
laičiui pavaduodamas žemes-1 stengėsi civilinę aviaciją parem- 
‘niuoše skyriūOše trūkstamus ti bei ją palaikyti. Visuomet da- 
niokytojus. Taip apie tai rašo lyvaudavo civilinių- lėktuvų ir

Jis gimė I būdamas, pradžios

OEFENS
BONDS

— STAMP'-

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegularty!

Plieno Sparnų garbės ženklu, Co 
i “Ųfficiale”’ 

iaįpshib; Italims karaliaus or-, 
dina, Corona ui ta Ii j a” III laips
nio, Švedu karaliaus Vazos II. 
ordinu,, Čekų Baltojo Liūto or- 
'dmu jy laipsnio, Prancūzijos 
Respublikos Garbės Legiono or 
dinų karimu. Ips-nio, Latvijos 
TŽ, 2 ordinu. Iš tų garbės žy
minių skaičiaus mes galime pa
daryti išvadą, kad gen. A. Gus
taitis buvo nusipelnęs ne tik lie
tuvių tautai, bet buvo žinomas 
ir populiarus toli už Lietuvos 
ribų.

Lietuvą oktrpėvuš raudoni
jai armijai jos komisarai net 
3 kartūs apsifenkė pūs gen. Gus
taitį ir jam įkiriai siūlė persi- 

'■ kelli Rusijos gilūnion ir ten tęš- 
ti toliau lėktinų kbYistrirkfavinfo 
.darbą. Bet gen. Gustaitis griež
tai atsisakė lietuvių tautos duob 
kasiam tokiu būdu patarnauti. 
Jis sutiko tą darbą tęsti toliau, 
liet tik būdamas savo tėvynėje 
Lietuvoj. Tuūrnet įkatbinėtojėi 
gen. A. Gustaičiui ir jū šeimai 
pažadėjo sudaryti geriausias gy
venimo sąlygas ir nurodė,-kad 
čia Lietuvoj jis negalės savo 

| talento panaudoti pilnumoj, neš'

(Nukelta į 6 psl.)

see us for 
UOHA’ financing. 
’ AT OUR tow RATE

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Compounded
Quarterly

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO 7%%
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Pma

BOOTSt xaA.lte'.Pri.9-4
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SERVING CBICKGO AND SUBURBS SINCE 1905
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MONTREALIO NAUJIENOS

arba Money

(Bus daugiau)

mus

1739 So. Halstad SL, Chicago, HL 60608

1800 So. Hoisted St

$3.06
S2.00

klau- 
lieka

žmonės, kuriems rūkorių dū
mai nepatinka,, tokiu įstatymu 
patenkinti, bet rūkoriai ir kai 
kurių įmonių savininkai pasiju-

lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

mo- 
kad

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PsmarĮ, senos 1* 
gyvento|us Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentą.

Tačiau 
mo k ro

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

icago, III. 60608

draudžiama tabaką rūkyti krau 
tuvėse, valdžios įstaigose ir pri
vataus biznio įmonėse, iškyrus 
restoranus, barus ir tabako par
duotuves. “The Berkeley Smo
king Pollution Control Act” — 
taip vadinasi .£ąs miesto tarybos 
nutarimas.

ir Petingoje. Vaizdui aprašymai, k* ji ten matė, kokiai 
kjo ir M j«l fanonėa pasakė. 06 p«L 31.50. Yra taip pat 
Senk^JtATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo

galinu. gauti knygų rinkoje

ETUVIŲ POLITIKA.
knyga apie Amerikos lietuvių pastan-

- psl. Kaina $1.50.

dies dąiho$7.'J..3endoriaus ■— Už 
jūrelių; už-'rrtarelių,. A. Račiūno 
■7- Per girių girttžėlę, M. Frank 

.ptėnicilziškai -— Viens čhian- 
terčayec. ntiUš,' K.. V. Banaičio — 
Atsikėlus ankstuj į rytelį ir J. 
Juzeliūno Eisim grybus va- 
'tąvbt,7j .
7 Antroje dalyje,, mūsų vienin- 
telis solistas.baritonas ir choro 
meninės' dalies, vadovas dainavo

Čiausiąjį teiemą nukreiptų kal
bų, veiklon stojo tame pat par
ke ir Amerikos narių partija. 
Svastikomis pasipuošę jos nariai? 
stojo į kovą i.ž baltųjų teises.; 
Ne..psieita ir l;e sukruvintų no-

dižiausia nuo Vietna 
dienų demonstracija

tokiu adresu:

AQ‘:A:-.--:įr?e-n o s»
So. H&lrted St, Chieigo, HL 80608

jis man ir sako: “O ką gi, tie 
senieji. už poros _ metų. jau ne
begalės dainuoti,' ogi mes jų vie
toje ir dainuosime”/ -:»■

Elzbieta Kardeliene

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psL

minkšti viršeliai----------------------------------- —------- $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai--------------- -$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai---- 82.00
4-Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl._ ___ ____ ———------ ----$1.00

•.••../.KNYGA* GERIAUSIA DOVANA
-■ Kiekvienu lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

sią ferbūvia, privalo susipažinti su žemiau ii nardintomis knygomis. 
Čia iOinlnėUa knygas galima užsisakyti Naujienose.
2; J«WM Kap*člr»*kst. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 

‘ są nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 
paL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Vietnamo karo dienomis Eer 
keley miestas pasižymėjo pro
testo demonstracijomis. Dabar 
vėl nauja demonstracijų banga 
siaučia Amerikoje, nors jų pra
džia ne iš Re: keley, bet vistiek 
iš Kalifornijos universiteto, iš 
Dari

jų privataus gyvenimo būdą.
Prieš tą miesto tarybos įsta

tymą pirmiausia balsą pakėlė 
kirpyklos savininkas, senų daik 
tų (antiques) prekybininkas, 
'perrašinėjimų biuras ir viena 
advokatų bendrovė. Jie pradėjo 

priemonių mies
to valdybos potvarkį apeiti. Pro
testuotojai nedraudė savo klien
tams įstaigoje rūkyti, o miestas 
neturi tiek ir policijos, kad ga
lėtų įstatymo laužytojus rūko
rius sudrausti.

ras?;įSjteskeyioius;; ■ z ; 
y^s^įąkempanųos'; •? įsolis- 
vy&EĮtHbiiTfceSiįįf irridąngiau 
g-rižinonta,ltada^ti-k': pradės

var- 
Aušros gonuojant ir palinkėsime jam 

geros sėkmės ir akompaniato
riaus rolėje.

Koncerto pabaigai choras 
dainavo kompozitorių origina
les kompozicijas: S. Sodeikos 
— triumfališkai praskambėjusi 
Šiaurės pašvaistė, B. Brazdžio
nio, žavingojo eilėraščio prasi
dedančiais žodžiais — “Mylėsi
me Lietuva iš tolo”.

; ' Antanas. Keblys.

Nežiūrint- tolimos ir vargi
nančios kelionės- net į Londoną, 
Ori!., ir rudens darganuotų orų, 
.taip, 'pavojingųĮ dainininkų sty- 
gbms, gęraJfnusiteįkęs ir gerai 
^anibajičių. balsų, padainavo:

G. Gudauskienės — Ar ateisi 
ir sekančia&-liaudies dainas: A. 
Bražin^tų--- Oigriežle, griežlele 
mano,/S^.Šimkaus —' Ko vėjai 
pučia,- J. Tallat-Kelpšos — Dai
ną apie Nemuriėlj ir A<Kąča- 
nansko?Tų anęrgelių dsilO 
.virbas. Kadangi publika daug 
.plojo ir ■ nepaleido solisto nuo 
scenos, jis padainavo dar ir Dė
dės Jono polką. - - ' -

- Taip spūdingai padainavus 
š’ą dainą, publika sukėlė cho
rui ir dirigentei didžiausią aud
rą aplodismentų šaukiant valio. 
Sekė V. Klovos — iš op. “Pilė
nai” efektingas pasveikinimo 
choras ir VI. Jakubėno — Trem- stygos 'skambesį. Pildomųjų 
tinių ir išvežtųjų giesmė. (Irgi kūrinių interpretacija labai įvai 
B.:Brazdžionio žodžiai). ri, muzikaliai įdomi ir efektin-

Ši dramatiška giesmė, labai ga.
sunkios kompozicijos ir labai Dirigavimo mostai, jos labai 
sunkiu choro balsų įstojimu, lengvi, elegantiški ir preciziš- 
duodasi dainuojama tik labai kai tikslūs, 
gerų chorų ir nors labai efek
tinga ir. gerai sudainuota, visa
da daro įspūdį, kad chorui ją 
nelengvą dainuoti. Bet mūsų 
choras nesunkiai nugalėjo ir tą 
dainą susilaukdamas publikos 
entuziastingų aplodismentų.

Pabaigai koncerto padainuo
tą B. Smetanos — iš op “Par
duotoji. nuotaka” — “Kodėl 
mums. nesilinksmint”.

Ši linksma daina mus tikrai 
nepaprastai pralinksmino. Daug 
ir ilgai plota ir šaukta — bis ir 
choras priverstas buvo dar pa
dainuoti iš op. “Trubaduro” či
gonų dainą.

Jau 12 metų Aušros Vartų 
choro muzikos vadovė prancū
zė Magdalena Roch dirba su mū 
sų-choru, vesdama jį tobulumo 
link.

•Balsai tapo sulydinti į vienos

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigt* 1923 metai*. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

ar biznio įstaigos languose ar 
prie durų išstatė iškabas: “smo 
king Prohibited By Law”. Tokių 
iškabų pareikalavo balandžio mė 
nesi miesto valdybos nutarimas, 1 ieškoti teisėtu

žinia 
karo veteranas, norėjo įstoti 
studentu į Kalifornijos universi
teto Davis medicinos mokyklą, 
bet buvo nepriimtas, nes tam 
tikras skaičius vietų skirta ne- 
baltaodžiams. Bakke pasiskun
dė teismui, kad tuo jo civilinės 
teisės pažeistos. Kalifornijos 
aukščiausias teismas skundą pa 
laikė 
civilinių teisių organizacijos ape 
liavo į Amerikos aukščiausiąjį 
teismą. Byla neišpręsta, bet de
monstracijos eina.

Demonstracijas rengia komi
tetas (The National Commi
ttee to Overturn Bakke Deci
sion). Spalio 8-9 savaitgalyje 
bene septyniolikoje Amerikos 
miestų demonstruota su šūkiais: 
“Third World’s coming, run Bak 
ke, run!” arba — “Black, yel
low, red white 
gle. same fight’

Oakland, Cal., mieste, kai 
apie 3,000 žmonių klausėsi prieš

r. o se.<m;<henĮ, spalio io a. 
ui Franc sco mieste. Ealbėto- 
i smerkė tuos, kurie palaiko 
akke reikal- vimus ir Kalifor- 
jos teismo sprendimą.

jau ruris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje _ g

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ - |
Alekso Abrose Knyga aprašanti paskutinių 90 (186^1959) I 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL |
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. >

Knygoje aprašyta pirmas 'Chicagon atvažiavęslietuvis^ pirmos 
lietuviu kolonijos, jų suorganizuotos, .^šalpos draugijos. Šutytos 
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kimu tiso buvo 121. 41 teatro draugiu 48 | 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 reiklesnių nnonių Diogran- 
jos. Duoti dokumentai kataJKišku, socailistimų, lajęsromamškų .ir i 
kitų organiracijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ^ttan- J 
kai ir kt.

Norintirjl iią knyga Įsigyti.
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halstad SL, Chicago, m §0608

į Ąu£ros Vartų parapijos/choro koncertas
>? Jau dtj metai;, kaip Montreą-1 suprasti akompaniatoriaus ro- 

pažiba ĄuŠrbą Vartų parapi-llę if žinos, kad akompanimen- 
jos choras, skraidydamas po tas, nors ir labai bravūriškai 
Amerikos ir^-Kanados miestus,' parašytas, kaip štai G. Gudaus- 
kur tik- gyvena lietuviai, dideliu kienės dainoje “Ar ateisi”, nei 
pasisekimu jiems koncertavo,o išgąsdinęs klausytojus griaus- 
montrealiečiai per tuos 2 metus,'mingu glissando, visgi nereikia 
savo chotų -girdėdavo tik baž- nustelbti solisto balso.
ųyčioje,. pamaldų ’ metu giedan

SXO0
G«llma taip pat užsisakyti pažtu, atsiuntus Šakį arba money ordari, prlo 

nurodyto* kainos prHadant 50c. porslunttmo Klaidom*.

NAUJIENOS,
1T3S So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. «W0S

gali rūkyti, o kai laimėjo vie
nas, tad tuo pajiu keliu eidami 
laimės ir kiti, kuriems nepatin
ka rūkorius varžantis įstatymas.

Berkeley miestas nuo seniai 
garsus naujanybėmis, tad ir 
miesto valdybos išstojimas prieš 
rūkorius rikiuctinas į tų nauja- siu 
nybių eilę.
Bakke byla ir demonstracijos

Tuo tarpu tik pasidžiaugs'me. 
kad atėjo į mūsų muzikinę šei- 

; Bei Štai tik ką sugrįžęs iš Lon mą naujas akomponiatorius ir 
dono, Ont, ten dalyvavęs kon-. vargonininkas, kurį kas sekma- 
certinėje' Lietuvių Dienos pro-‘dienį girdime bažnyčioje 
gramoje, .spalio 15 d 
Vartų salėje ir mums davė sa
vo koncertą.

IMrlguojant Magdalenai Doch 
ir akompomrjantD.St. Pierre- 
Martel, pradžioje buvo padai
nuota choro tradicinė daina J. 
Gudavičiaus — Kur giria ža
liuoja,...Pirm oje, koncerto daly-

Rūkorių teises ginantieji pir
miausia pareikalavo, kad mies
to sveikatos įstaiga (Berkeley 
Community Health Advisory 
Committee) padarytų viešas dis 
kusijas — gyventojų apklausi
nėjimą. Teisinės diskusijos ir 
apeliacijos tęsėsi keletą mėne
sių. Spalio 15 d. klausydamas 
Berkeley radijo žinių, išgirdau, 

įjog kirpėjas, laimėj o.— klientai

BERKELEY Calif. — Nuo pa- to, jog miesto taryba įsikišo 
vasario šiame- universiteto mies- 

(te krautuvės, kirpyklos, skalbyk
Daug jai padeda ir A. Keblys los ir kitokios viešo patarnavimo 

parinkdamas lietuvišką reper
tuarą, tvarkydamas choro išvy
kas koncertams svarbiausia iš 
laikydamas choro sąstatą.

Šiuo metu chore yra 18 
terų ir 22 vyrai. Džiugu, 
chore jau dauguma matosi jau
nų veidų, štai tik šį rudenį at
ėjo į chorą dainuoti Daktaro 
Jono Mališkos du sūnūs, aukš
ti kaip ąžuolai — Danielius ir 
Paulius. Jau ilgus metus dai
nuojančių Vytauto ir Mildos 
Muraususkų sūnus Gediminas. 
Vytautas Spudulis ir ^Antanas 
Mickus. Visi jie esą puikūs stip
rūs bosai. O Alfonso Gudo, il
gamečio stipriausio tenoro, dai
nuoja net trys dukterys: Linda, 
Ona ir Elzbieta, prikalbinta dar 
ir Elena Jankutė — visi sopra
nai. ' ■ .’.S

Atrodo, netenka grauden
tis, kad choro sąstatas mažės. 
Kai vieną jaunuolį pagyriau, 
kad jis atėjo į chorą dainuoti,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gu«$*n — MINTYS IR DARBAI, 255 psL, U«tančius'19O5 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sūri- 
rttpinimu __ . ..

Dr. A.*J. Guiwn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groti*. 
Kietais virbeliais, vietoje 54.00 dabar tik __
Minkštais viršeliais tik _______________!___________

Dr. A. J. Girtun — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai Dabar tik __ _______

Kai spalio 12 d. Amerikos 
ukšriausias teismas Vašingto-. 

skyriaus veiklos. Į ne pradėjo Bakke byloje šalių
kad Allah Pau, Bakke. ■ apklausinėjim, šeši, Kalifond- 
, .rijos universiteto skyrių (Ber-veteranas, norėjo Įstoti J . „ , T■ keley, Davis, >anta Barbara, Ir

vine, Riverside, UC Los Ange
les) stodentų laikraščiai pasisa
kė už Bakke teises ir rėmė jo 
poziciją, tik dviejų Kalifornijos 

j universiteto skyrių (UC Medi- 
j cal Center ir UC Santa Cruz) 
• studentų laikraščiai pasisekė 

t. . ... ... • Į prieš B-akke.Universitetas ir Įvairios j H
Koks bus Amerikos aukščiau

siojo teismo sprendimas, jis vis 
tiek taikos ir ramybės neatneš, 
nes iškilusio ginčo šaknys yra 
gilesnės, negu ginčas dėl baltų
jų ar spalvotų studentų teisės. 
Į Davis medicinos mokyklą kas 
met paduodama apie 3,000 nau
jų prašymų, bet tik 100 naujų 
studentų tepriimama, nes tiek 
tėra vietos. Medicinos mokyklų 
Amerikoje permažai. Tas 

same strug- simas seniai keliamas, bet 
neišpręstas, nes atsimuša

(Nukelta į 6 psl.)

VoĮdetijofe. 3

' - Akim Kapaėinck**, IŠEIVIO DALIA. Atriminlm*!. Išeivio Dali* 
m natūrali anbtejnlųjų atsii 
vuUofia Ir patvariai Įrikūruai 
Ptrueta. %100 paL Kaina 7 doL

■ eiKAOKTĖi ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1FTUVO*. 
Anttcf buvo Vilniuje, Trakuose. Druakinlnkuoae, Kaune, Naudeliuose, 
UalpMo,- - - - • - ’
WbM'ri 
U*errta ]

•0 artyrislų novelių, 180 puaL, kaina

Šį Ksratti* KELIONĖ. J ANAPUS GSLBŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumu neapgauna latmbto ir agitpropo propaganda bet 
ofaaa^anrtmaL Ant knygos parašytos lengvu, granu stiliumi

Prv4. P. Pakarklta, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
•BUČIAI. 178 pel dokumentuota Istorinė stadija apie prūsų tikima.

-
VlneM žemattia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ*. 

M tok XMna HM

f,- Ite ir kiti leidiniai yra faunuM
j' NMUnPiOBK, 1739 So. HALTTBD ST^ CHICAGO, ILL. ŠAŠO*

. z arta vAtekiM geihl Ir pridedi
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visą Aziją. Jis kelis kartus paminėjo pavergtą Lietuvą. 
Azijos tautos, mažai girdėjusios apie pavergtą Lietuvą, 
pradėjo domėtis Lietuva, pavergtais jos žmonėmis ir 
sunkia prievartos našta. Jie teiravosi inromacijų apie 
Lietuvą ir keliais atvejais prisiminė rusams ir kitoms 
Azijos tautoms apie Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
okupaciją, sisitemos primetimą ir baisų žmonių išnau-

Dienraščio kainos:
chicagoje ir priemiesčiuose:

me mms$30.00
pusei metu  $16.00
trims mėnesiams  58.00
vienam mėnesiui______ $3.00

autose JAV vietose:
metams 
pusei metu

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius.
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 viL

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per 
six month, $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year, 
$14.00 per six months. S7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy

Naujieaot eina rtsCleu tfafririant 
sekmadieLuis. Leidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halrted SU. Chicago 

■ UL 60608. Telet HAymartel I-Cluu

i trims mėnesiams __
vienam mėnesiui __
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I 

R

Kanadoje:
metams ____________
pusei metu ________
šienam mėnesiui ___

---------  $30.06
--------- J1G.00
--------- 53.00

Užsieniuose:
pusei metu ________
vienam mėnesiui _
metami ___________

______ $18.00
______ $4.00
______  $31.00

£25.00 Pinigui reikia aiusti pašto Mones 
$14.00 Orderiu kartu iu užsakymu.

Ginasi nuo komunistų
Jau kelinti metai visame pasaulyje veikia prieš ko

munistų vergiją nusistačiusių kovoti tautų blokas. Tam 
blokui priklauso daugelis tautų Europoje ir Azijoje. 
Visos laisvos tautos, nenorinčios patekti komunistų ne- 
šamon vergijon organizuotai kovoja prieš tą baisų žmoni 
jos pavojų. Prie šio tautų bloko priklauso veik visos 
Pietų Azijos tautos. Prie jų negali priklausyti šiaurės 
Azijos tautos, nes jos jau yra patekusios komunistų ver
gijon. Tenka pastebėti, kad Kinijos komunistai, prime
tę 800 milijonams kiniečių savo prievartinę sistemą, 
dar labiau bijo rusiškos vergijos, i 
rengiasi gintis nuo sovietinio komunizmo.

Ši laisvų tautų sąjunga vadinasi Antibolševikinis 
tautų blokas. Matyti, kad pasirinko bolševiko žodi dide
sniam aiškumui. Pasaulyje yra komunistų svajotojų, 
norinčių gražiai Įgyvendinti komunistinę santvarką be 
rusų vartojamos prievartos. Bolševikas reiškia visą, 
kas rusiškoje komunistinėje sistemoje yra žiauraus, 
primetamo prievarta. Tuo tarpu laisvajame pasaulyje 
yra Įvairaus plauko komunistų, kurie tai prievartai 
griežčiausiai priešingi. Bloko steigėjai nenorėjo, •< kad 
kiekvienas daiktas būtų pavadintas tikru jų vardu, nors 
amerikiečiai-žodžio bolševikas nepažįsta. Jiems reikia 
aiškinti, kad jis yra kilęs iš rusiškos daugumos, 20 metų 
pačių rasų vartotas. Prie valdžios priėję bolševikai šio 
žodžio savo varde atsisakė ir pasivadino, švelnesniu 
tarptautiniu vardu — komunistais. Rusai savo partijos 
varde ilgus metus vis dar pridėdavo raidę b, reiškiančią 
bolševikų. Amerikiečiams, net lietuviams,, žodis ‘bolše
vikas” mažai pažįstamas. Jiems daug aiškesnis yra “ko
munisto” sąvoka.

Chicagoje Prieš bolševikus veikiančių tautų bloko 
organizacijos nėra. Chiiagoje yra daug žmonių, galima 
pasakyti, kad Chicagos dauguma yra prieš komunistus 
nusiteikusi, bet tokiam blokui nepriklauso. Prie šio 
tautų bloko yra prisidėjusi Amerikos Lietuvių Taryba. 
Kai Dr. Bobelis buvo nuvykęs Į Formozą ir ten suvažia
vusiems šios organizacijos nariams pasakė pačią pa
grindinę kalbą, kviesdamas visus priešintis komunisti
nei sistemai, naikinančiai žmogų ir pačiąs geriausias 
žmogaus savybes, tai ir Amerikos Lietuvių Taryba pri
sidėjo prie šio bloko. Dr. Bobelio kalba nuskambėjo per

Jock so n Parko tiltas (aliejyš)At Šileikis

Chicagoje nėra Prieš bolševikus nukreiptų tautų 
bloko, čia veikia šio bloko draugų didokas būrys. Jų 
tarpe yra ir lietuviai. Kas vyko praeitą pehktadienį, ap
rašome šios dienos pirmame puslapyje, o apie kitus nu
tarimus paskelbsime sekančiuose numeriuose. Tiek te
galime pasakyti, kad šeštadienio susirinkimui pirminin
kavo Dr. Kazys Bobelis, Azijos tautoms girdėtas kovo
tojas už laisvę. Suvažiavusieji šio bloko atstovai posė
džiaus ir tarsis tris dienas, spalio 22, 23 ir 24 dieno
mis.

Penktadienio posėdžiams pirmininkavo Rumuni
jos tremtinis, Dr. Aleksandras Ronnett. Jis buvo priver
stas bėgti iš Rumunijos, kai sovietų karo jėgos Antro
jo Pasaulinio karo metu primetė rumunams komunisti-i 
nę prievartos santvarką. Vėliau Rumunijos komunistų 
partijos vadovybė, matydama baisų rumunų skriaudi
mą ir turto vežimą į Sovietų Sąjungą, turėjo drąsos pa
sipriešinti sovietų valdžios atsiųstiems agentams ir pra
dėjo patys savo reikalus tvarkyti. Maskva iš Rumunijos 
buvo buvo padariusi naują koloniją. Ji net buvo uždrau- 
draudusi plėsti krašto pramonę, bet verstis vienu žemės šiais susijungusių artimų gen-| aukštaičių gyventų plotų. Ala- 
ūkiu. Rusai planavo išsivežti visą Rumunijos žibalą, olči4- Daugelio mūsų tvirtaijna-, tyt, Nevėžis kurį laiką buvo tik 
rumunams nieko už tai nemokėti. Rumunijos komuni-l 
štai atsipalaidavo rusų išnaudojimo, bet iki šios dienos___________
jie dar tebevaldo kraštą ir naudoja sovietinio komuniz- jų buvo Nevėžis, nes tokia riba 
mo primestą sistemą.

Įdomiausią kalbą pasakė prof. Jaroslavas Stecko. a. rpadžioje. Tas faktas visiems

ADOLFAS TAUTAVIČIUSLIETUVIŲ TAUTOS PROTĖVIAI
žinoma, kad tautos susidarė suabejoti dėl Nevėžio kaip spė- 

‘ iš politiniais ir ekonominiais ry-'jamos ribos tarp žemaičių ir

luomą, kad lietuviai seniau (kaip 
ir dabar) skirstėsi tik į žemai
čius ir aukštaičius, o riba tarp

politinė riba, nieko bendro ne
turinti su senosiomis genčių ri
bomis. .

tūrinės sritys, liudijančios Čia 
| gyvenus tris gentis.

Užuomina apie tokią gyvento 
jų sudėtį randame ir rašytiniuo
se šaltiniuose. Pvz., lenkų kalbi
ninkas J. Otrembskis atkraipė 
dėmesį į tą faktą, kad Gedimi
nas, 1322 m. sudarydamas .su
tartį su Livonijos ordinu, save 
vadina lietuvių, aukštaičių jr že 
maičių karaliumi.

žiūrint į tokius žemėlapius, Galim prisiminti ir Lietuvos 
iškyla klausimas, kodėl mūsų metraščiuose . įrašytą legendą 
kraštas vadinasi Tjetnva, o nei apie jos.valdovų.kilmę.iš romė-

nustatyta XIV a. gale ir XV
■----------- ------------ įdomiausia gama pasage proi. jarosiavas otecgo. “• —-v-——x ~
Kinijos komunistai Jfe pats Misininkas, Vokietijoje verčiasi iš teikia- taip.-Wri«°-.kad ”«J»* « £1 Aukštaitija? Kodėl. seąfautao.. “L®*“--- e------ -- —--------- ---- j. , L ’kL ' ’ .

- . t- t n .v, .. ; ’, ... .žymiai anksčiau egzistavus. XH se rusų -ir lenkųrašytiniuose šąli užuominą, .kad Lietuvos paisty
mų patarimų. Is kalbos aiškėja, kad jis yra geras teisi- ja baltų genčių gyventus plotus t-‘-‘----- 5^*.
ninkas. Jis patarė visiems pavergtų tautų atstovams vaizduojančiuose žemėlapiuose 
rūpintis teise. Jis įtikinėjo, kad teisė padeda paverg- paprastai rytinė Lietuvos dalis 
toms tautoms vesti kovą. Visos komunistų pavergtos 
tautos privalo kovoti už savo teises.

Iš šio kovingai nusiteikusio ukrainiečio kalbos 
matyti, kad jis turi racijos. Jis norėtų, kad vakariečiai 
būtų kovingesni, smarkiau pultų sovietų atstovus kiek
viename pasitarime ir tarptautinės organizacijos posė
dyje. Tarptautinės teisės nežinantieji žmonės\ nesuvo
kia ir sovietų valdžios atstovų padarytas klaidas nepa
naudoja prieš sovietų valdžią. Tokių pavyzdžių prof, j rfalinės kultūros reiškimais — 
Stecko randa kiekviename posėdyje ar tarptautiniame; statyba, drabužiais ir kt. Tačiau 
pasitarime. Jis patarė Amerikos diplomatams paspaus-kad žemaičių tarmė Ne
ri sovietų užsienio ministerio uodegą lėl palestiniečių, j 
Gromyka labai gerai žino, kad jokioje taikos konfe
rencijoje negali dalyvauti valstybės ii' teritorijos netu
rintieji atstovai. Jie nieko neatstovauja. Šiandien to
kioje padėtyje yra palestiniečiai. Jie neturi savo terito
rijos, neturi savo vyriausybės, neturi rinktų valstybės 
atstovų. Jie turi tiktai partizanų vadą, kuris, .nesilaiky
damas jokių tarptautinių taisyklių, organizavo užpuo
limus ant lėktuvų, grobė nekaltus keleivius ir vartojo 
prevartą pinigams ir kitokioms koncesijoms gauti.

Bet jeigu Sovietų Sąjungos užsienio ministeris iš
siuntinėjo arabų valstybėms raštą, kad Sovietų Sąjun
ga reikalauja leisti palestiniečiams dalyvauti Ženevos 
konferencijoje pilnomis valstybės atstovo teisėmis, tai 
tada reikia pareikalauti, kad Sovietų Sąjunga įsileistų rijos leido savo kolonijoms laisvai. tvarkyti savo reika- 
į tarptautines konferencijas Lietuvos, Latvijos, Estijos, lūs. Sovietų valdžia privalo atleisti varžtus ir leisti ko-

priskiriama aukštaičiams, o Į 
vakarus nuo Nevėžio didesnis ar 
mažesnis plotas paliekamas že
maičiams (žr. K. Būgos, M. Gim 
butienės ir kt. žemei.)

Visiems senųjų genčių gyve
nimo tyrinėtojams yra žinoma, 
kad jos viena nuo kitos skyrėsi 
ne tik kalba .ar tarme, bet ir 
kai kuriais papročiais bei mate-

1 plitę ir žemaičiams budingi dra
bužiai ar pastatai. Todėl reikia

tūliuose (nuo XI a.) kalbama--hės žemes iš prašdžjy vą.Idę trys 
apie Lietuvą, lietuvius, o ne. . . ... . . . , ... .......
apie aukštaičius, kurią .gyvena^ tinę Jtttbarke), Kūnas ^gaTtpe) 
masis didelis plotas buvo slavą1 T? Spera (KftrnayėjeR o vėliau 
pašonėje? Kodėl Aukštaitijos; jau (apie XH x-. pabaigą, t. y. 
vardas pasirodo, tie XIH a. ga-l.dar prieš kalavijuQČiąpis atsi- 
le, ir šitaip pavadinamos- žemės|kranstaht prie paugtfyo5) ijeiy 
prie Nevėžio? Kodėl aukštaičiai! vą vąTd^ jau t^pfiąii Ka-
ir žemaičiai savo valstybę -ėmė ' ~
vadinti Lietuva, p.save lietu
viais? .... . r

Taigi senąją Lietuvos gyvento: 
jų. .skirstymas tik . į aukštaičius'- 
ir žemaičius, matyt, nevisai ati-; 
tinka tikrovė..Archeologiniai.IX 
— XH a. paminklai rodo, kad- 
toje teritorijoje, kur žemėlapiuo 
se žymimi aukštaičiai ir žemai
čiai, buvusios ne dvi, o trys kul

broliai — Borkus: (su savo sos-

■ 1
rytinę Lietuvbs dąlį,. d Kūno vai 
dytoji'sritis’emą vienį val
dovų rankų į Tetas. XlHrii. vi- 
duryje^šbi šias sritis’stengiasi 
paimti į savo rankas5 Vienas, bū 
tėnt; -Mindaiigas, "k^bjęs'šu pus 
broliais žemaičių kunigaikščiais 
Tautvilu ir Erdvilu. ‘ * • :

minos ir archeologiniai duome-

apie tris gentis, gytfehusias pa- 
grindinėję- dabartinės Lietuvos 
dalyje. Tai lietuviai,-aukštaičiai 
ir žemaičiai. . 1; _ ■

(Bus daugiau)
& ' - “ " *•-- -J' . - r.-" ...

— Arthur Goldberg pareiškė 
Belgrado posėdin susirinkusiems 
sovietų atstovams, kad kalbos 
Belgrade apie pagrindines žmo
gaus teises, nėra įsikišimas į so 
vietų vidaus reikalus.

— Prezidentas Carter tuo tar 
pu nesirengia jokion kelionėn. 
Jis skris į Venezuelą,- ^idiją, o 

u z, • -i• > - * - .... . j vėliau į Iraną ir j&reį^yalOTy-
Ukramos, Gudijos ir kitų rusų pavergtų tautų atsto- lonijoms nepriklausomai tvarkyti savo reikalus. bes.

* ., - -j . . . t. . K-.’. _ ... - :2.. -, -• i

vus. Jų buvimas pagristas dalyvavimu tarptautinėje 
konferencijoje paremta tokia pačia teise, kokią yra pa
remta ir palestiniečių dalyvavimo teisė .Jeigu Gromy- 
kai būtų įteiktas toks reikalavimas, jis tuojau atsisaky-. 
tų nuo palestiniečių.

Teisės žinovas susirinkusiems šio bloko1 atstovams 
patarė visą laiką spausti sovietų atstovus, neleisti jiems 
pasinaudoti neteisėtais laimėjimais. Jie neturi teisės lai
kyti pavergtas tautas. Jiems kiekviena proga reikia pri
minti jų įvestą kolonialinį išnaudojimą. Vakarų impe-

A. ČECHOVAS

; GIMTAME KAMPEJ

(Tęsinys)

-— Jūs malonėjate groti rojaliu? —paklausė jis 
Vierą ir staiga pašoko, nes ji numetė skarelę.

Išsėdėjo jis nuo pusiaudienio iki nakties dvy
liktos valandos tylėdamas ir labai nepatiko Vierai; 
jai ro<iėsi, kad liemenė kaime, tai — blogas tonas, o 
;šskirtinis mandagumas, manieros, o blyškus, rim
tas veidas su tamsiais akiniais buvo šleikščiai sal
dus; ir jai rodėsi, kad nuolatos jis, matyt, tylėjo to
dėl, kad jis netolimas.

Tetulė gi. kai jis išvyko, džiugiai pasakė:
— Na, ką? Ar ne tiesa, puikus?

Teta Daša rūpinosi ūkiu. Stipriai aptempta, 
skambėdama abiejų rankų apyrankėmis, ji vaikščio
jo čia į virtuvę, čia į svirną, čia į tvartus smulkiais 
žingsniais, ir jos nugara virpėdavo; ir kai ji kalbė
davo su ūkvedžiu arba su kaimiečiais, tai kažkodėl 
kiekvieną kartą užsidėdavo pince-nez. Senelis vis sė
dėjo vienoje vietoje, dėliojo pasjansą arba snaudė. 
Per pietus ir per vakarienę jis valgė baisiai daug. 
Jam teikdavo ir šios dienos ir vakarykščius valgius 
i pyragą, pasilikusį iš sekmadienio, ir darbi-i
ninku i<>. 's. ir jis viską su gobšumu suvalgydavo,
n i< kiekvienų nietų Vierai pasilikdavo toks įspūdis, 
k d. kai paskui / matydavo, kaip varė avis ar vežė 
iš malūno miltus, ai galvojo: “Tatai senelis suval- 
g- s“. Dažniausiai ji* tylėjo, paskendęs valgyje arba

pasjanse; bet nutikdavo, pietų metu, žvegdamas į 
Vierą, jis sumalonėdavo ir švelniai sakydavo:

— Vaikaitėje mano vienintele! Vieročka!
Ir ašaros jo akyse blizgėjo. Arba staiga jo vei

das tamsiai rausdavo, kaklas išsipūsdavo, jis su pyk
čiu žiūrėdavo į tarnaitę ir klausdavo, belsdamas 
lazda:

— Kodėl krienų nepateikėt?
Žiemų jisai gyveno visiškai nejudėdamas, vasa

rą gi kai kada vykdavo į lauką, kad pažvelgtų į avi
žas ir žolę, ir, sugrįžęs, kalbėjo, kad be jo visur ne
tvarka, ir užsimodavo lazda.

— Be ūpo tavo senelis, — švagždėjo teta Daša.— 
Na, dabar dar nieko, o ankščiau, neduok Deve: “Dvi
dešimt penkias karštas-! Rykščių!”

Teta skundėsi, kad visi aptingo, nieko neveikia 
ir ūkis nei kokio pelno neneša. Iš tikrųjų nei kokio, 
ūkininkavimo nebuvo; arė ir sėjo nedaug, tiktai iš] 
įpratimo ir iš esmės nieko <nedarė, gyveno tuščiai." 
Nors visą dieną vaikščiojo, skaičiavo, rūpinosi; bė
giojimas namuose prasidėdavo nuo penktos ryto va
landos, ir nuolatos buvo girdėt “paduok”, “atnešk", 
“nubėk” ir tarnaitės įprastai vakarop jau būdavo ne
tekusios jėgų. Teta kas savaitė keisdavo virėjas irt 
kamabrines; čia ji jas atleisdavo dėl nedorybės, čia 
jos pačios išeidavo, sakydavo, kad nusikankinusios. 
Iš savųjų? kaimiečių niekas nėjo tarnauti, ir tekdavo 
samdyti tolimus. Iš savųjų gyveno viena liktai mer
gelė Alena ir neišeidavo todėl, kad iš jos algos namie 
maitinosi visa šeima — senės ir vaikai, šitoji Alena,’ 
mažiukė, išblyškusi — kvailoka, visą dieną tvarkė

kamabrius, padavinėjo į stalą, kūreno krosnis, siu
vo, skalbė, bet vis atrodė, kad jinai krapštosi, bel
džiasi batais ir tiktai kliudo namuose; iš baimės, 
kad ją, neatleistų ir nepasiųstij namo, ji išmesdavo 
ir dažnai daužė indus ir už juos išskaitydavo iš al
gos, o paskui jos motina ir senelė ateidavo ir lenkda
vosi tetai Dašai iki jos kojų.

Kartą per savaitę, o kai kada ir dažniau atva
žiuodavo svečiai. Teta įeidavo pas Vierą ir saky
davo: • -•

— Tu su svečiais pasėdėtum; o tai pagalvos, kad 
lu išdidi.

Viera eidavo prie svečių ir ilgokai lošdavo su 
jais vintą, arba grodavo rojaliu, o svečiai šokdavo; 
teta linksma, dėl šokio sunkiai alsuodama, priedavo 
prie jos ir švagždėdavo:

— Būk malonesnė »u Marja Nikiforovna.

Gruodžio šeštą, Nikalojaus dieną, atvažiavo iš 
kšrto daug svečių, apie trisdešimt: lošė vintą iki vė
lyvos nakties, ir daugelis ^pasiliko nakvoti. Iš ryto vėl 
susėdo prie kortų, paskui pietujo, ir kai po pietų Vie
ta nuėjo į savo kambarį, kad pailsėtų nuo kalbų ir 
tabako dūmų, tai ir tenai buvo svečiai, ir ji vos ne
apsiverkė iš nusiminimo. Ir kai vakare visi ėmė ruoš
tis namo, tai iš džiaugsmo, kad jie, pagaliau, išva
žiuoja, jinai pasakė:

— Jūs dar pasėdėlumėtl
Svečiai ją alsino ir varžė; ir tuo pat melu,—ta

tai buvo beveik kiekvieną dieną, — vos pradėdavo 
temti, kaip ją jau traukė iš namų, ir ji išvažiuodavo
į svečius, kur nors į fabriką arba pas kaimynus dva-

rininkus; ir ten lošimas kortomis, šokiai, fantai, va
karienės . . . -Jauni žmonės, tarnavusieji fabrikuo
se, kasyklose, kai kada dainavo ukrainiečių dainas, 
ir labai neblogai. Būdavo liūdna, kai jie dainavo, 

į Arba sueidavo į vieną kambarį Ir čia prieblandoje 
‘ kalbėdavo apie kasyklas, ąpie lobius, kažkada ty- 
, ruošė užkastus, apie Saur-Mogilį. Kalbų meįu vėly- 
Į vu laiku, nutikdavo, staiga pasigirsdavo “pa-vo-jus!” 
Į Tatai ėjo girtas arba ką nors plėšė kaimynijos ka

syklose, arba kaminuos stūgavo vėjas, beldė langi
nės, paskui kiek palūkėjus girdimas pavojaus gaude
sys cerkvėje: tatai prasidėdavo pūga

Visuose vakaruose, piknikuose ir pietuose ne
kintamai pati įdomiausia moteris buvo įeta ,Daša ir 
pats įdomiausias vyriškis buvo daktaras Nešta povas. 
Fabrikuose ir sodybose skaitė'labai mažai, grojo tik
tai maršus ir polkas, ir jaunimas visados’karatai gin
čijosi dėl to, ko nesuprasdavo ir tatai rbfidąvo stirčicč 
kiška. Ginei jose karštai ar garsiai, ir,kH^tą, Wifekprki- 
toje vietoje Vierą nesutikdavo tokių hitūpestingų ir 
nejautrių žmonių, kaip čia. Atrodė, kad Jie neturi 
nei tėvynės, ftei religijos, nei visuomeninių interesų.

(Bus daugiau)
Ii rusų kalbos vertė Jonas Valaitis 5 '*** «
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INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695,0533 
Fox Valley AAedicsl Čėriter 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Hanheim Rd., Westcnester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-1/27 arba 562-2728

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5*2670 
Vaianoos pagal susitarimą. Jei neat- 

r liepia, skambinti M i 34)001.

Rez.: G! 8-0873

DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOtlkt CHIRURGIJA 
6449 So. Pu lįsiu Rd. (Crpwford 

Medical Buildiris), fol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepę skambinti 374-8004.

.į

senamiestis (TapybaJADVYGA PAUKŠTIENĖ Kauno

i.

MANO SIAUBINGOS DIENOS
TEL. — BE 34m

ra. a. h. gleveckas
GYDYTOJASJR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS . i 
3907 West 1(J3rčl Street

Valandos

DR. FRANK PLECKAS
- OPTOMETRISTAS ’

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir J 

“contact lenses’”
Vai. -agal susitarimą. Uždaryta tree

dr.lėoNas seibltis
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
•2656 WEST 63rd STREET

-i -Val. -antrad. 1—4 popiet, 
i;,"ketvirtd. 5—7 vaL vak. į 
-UsOfės^felefu 776-2&jp -J
Reziaęncij os į telef.: . *44-5545.. ’

DR. Vi i’, TAURAS ■ 
IRXHIRURGAS- ; 

c-nara;pfaJčfilcaF/4pec. MOTERŲ ligos.!
'STREET |

• ?.;;q Tel.. PR,8-1223 . . 1
OFlSp.ry^Li.'P11’^ ąitraf<į» Įrečiad.; 
ir penkt. 2-4 if fr-S vai. vak. Šestadie-, 
inaĮs<;z^t .vaL. popiet ir kitu laikui 

pagai susitarimą. |

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai Protezai. Med. ban-! 
dažai, speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports, ir L t.

KANADOS NAUJIENOS
Florida vilioja kanados 

verslininkas

Prieš kelis metus vėršliiiih- 
ikat A. Pilipavičius su A. Ėfirse 
1 pardavė Hamiltono mieste turė
tą viešbutį — fiotel ir išvyko 
j Floridą. Vėliau A. ir T. Že- 
berlaviČiai, o dabar prieš kelis 
mėnesius Rita Ulbina tė-Cfi Ciėh- 
zo sti vyrfi pardavė Niitgara 

:Fdtfe, Ontario, lurė'ftj restora
ną ir nusipirko “Jolly Roger” 
Molėl-^oatel 11.725 Giilf jfetilev- 

Treašūre Island, Florida, 
Peterbūrg priemiesčio rajo

ne. Tūri plaukymo baseinus, 
privačius dokus žvejojihiui. 
Kiekvienarhe kambaryje Ir 
dįiarfmehfe televiz'ja ir telefo
nas. šalia yra restoranas, klu
bas, krautuvės ir t, t. Šiuo metu 
iki gruodžio 15 d. yra žem'au- 
s’oš kainos. Kas mano važiuoti

M.-dėl-Šoatel 11.TŽ5 ( 
a rd.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"'Viešpaties ranka buvo su jais ir didelis skaičius, kurie įtikėjo, 
gręžėsi į Viešpatį".

Ap. Darb. 11:21.
Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 

kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties0, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika y Evans
gąsdino taip širdies, kaip anos
Šiandieninių laikraščių antras- dabar ar vėliau j Floridą, gali- 
tės, kurios diena iš dienos da- ie škarninnti dėl vietos režerya- 
rosi agresyvesnės... Ivimo, telefonas 813—^60-5571.

Tik nankWn ^kvriuiP aal bu '6al <e haud(,li ir Ketuviską kal- Tik pauksčiųs^nuje gal bu fofa -(ė ciėuz6
to toig.au klylamo, negu pa- Ke,uviškaj

Rita Uibina'tė - DiCienzo yra 
daug darbo įdėjusi Niagaros Pu 
siasalio lietuvių kolonijoje. Per 
eilę metų šoko tautinių šokių 
grupėje. Be to. būdama gabi pia
nistė, vadovavo mokyklinio am
žiaus jaunimo chorui, kuris iš
pildydavo lietuvių minėjimuo
se programas. Ritos mamytė ir 
dabar, nežiūrint, kad jau pen
sijos amžius dar tebėra veikli 
ir daug prisideda prie SLA 72 
kuopos veiklos.

Linkiu Ritai Ulbinaitei-Di 
Cierizo su vyru Richardu sėk- 

tiesiaiimės naujame versle Floridoje.

Tik paukščiu skyriuje gal bu

Ne. Aš negalių šiandien važiuo ką tas pilietis skaito...” 
ti į knygyną “Visų tautų litera- .Prieš tigro narvą, isbandyda 
tūroš” jiibt ’ Šaulė dega, dar j mas naują saulę, ant suolelio 
vėsiu, pavasariniu šviežumu, bet 
mano ramybę atėmė laikraščio 

’^hfršštę,’ kurią pšimačiau praei
damas:

; “Hitleris karo laivu skubai 
Klaipėdą”...

Ir, išėjęs važiuoti j knygy- ir nuėjau, 
na, aš .pajutau staigų norą va- Į 
žiuoti į žvėryną!..- Nusiramin
ti, nusiraminti L. Saulė ir ten 
tie malonūs laukiniai žvėrys...’

Palieku., protėvių protėvius 
arėjus, vėliau imtus .vadinti ari 
jais, Persijoje ir Indijoje (pif-* 
mamė tdmė) J ir 'didėliu troški- tik priešingybė kitų tautų pa
iri ir skubu pairia'tyti pagarsin- mynimu išbrinkusio žiauraus 
tų žiauriausių žvėrių plėšrūnų baisūno... Juk dramblį, pirma, 
veidus.:. Ikol jis pradės ką savo didumu

Išėjęs‘j išorinį’narvą daido- skriausti, reikia labai supykin- didelę <Ialj savo 
si tigf&š.i. Jo rami eisena ir žie ti„ O jis, be to, ir labai nuo- Kiek atsigavo šitais, 
mą riusikratantis žiovulys man laidus ir sugyvenamas.
paiŠSib’: . } Gal kiek neramumu padvel-:
' :“NK.jžs 'tbks jau kė S laukinių.:: kačių akių, bet 

šiušus!?... Mari, tik ’ftūbl>odu tai juk daugiau paviršutinė jų: 
su jūm'is; žmonėmis; tai ir vis- puikybė, negu piktumas, čią 
ką'sf.. žmijma:, juk sakysite — žvėrys visi apsipratę ir žiauru-; 
paleidus tik mane. į miestą, ’tai... mai apie juos tik knygose. O ir! 
Ir ką gi tai?!... Gi, pasidairęs, laisvėję jie tik ginas nuo pavojų 
(gąsdina if tie’ jūsų autotaobi- arba jieško alko patenkini^ 
liai!) turbūt gryžčiau čia‘pat mo... Be to, jie žvėrys — turi-j 
nakvoti.-. Kur gi dingsiu!... 0 me jiems daug ką atleisti!

atsisėdo žmogus su laikraščiu. 
Antraštė rėkė:

“Toliau bus 
nija”...

Aš iš gėdos
dėmėto tolimų girių gyventojo

grobiama Rumu

nusisukau nuo

Liūtas, palyginti su politiš- 
ku tigru, pasirodė visai pasto
rališkas. Būdavo tokie vaizde

liai poriterinėj ^.gadynėj: pas
torališki-.. Avelės, žolikė, ne
kaltas bernelis piemuo...

< Dramlys savo svoriu

pratau, kai pamačiau ant že- j 
mes' išliktą, laikraščio lakštą 
su didelėm juodom raidėm:

“Hitleris globos visas mažas 
tautas Europoje”...

Paukščiai, juk — tos “mažo 
sios tautos”.;.

Todėl nestebėtina, kad koks 
ten, panašus i šnekuti, spamuo 
tis, kreivai žiūrėdamas 
raščio kraščiuką, vis 
skaito:

. “EuropaL.- Europai...
pa!...

buvo 0 viena šneki papūga 
blaškėsi:

“Aš einu iš galvosAš ei
nu iŠ galvos 1...:

Bet vistiėk žvėryne palikau 
neramumo.

j laik 
balsiai

Euro-

J. šarapnickas

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
✓

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Ten: YArdr 7-1741-1742VARDAI LAIKRAŠČIUOSE-..

Išeiviai nūn išlėto nyksta 
ir jų su gedulu vardai 
kasdieną “į dausas išvyksta 
:r nebegrįš jau amžinai”...

Kada tik laikrašti žiūrėsi, 
mirimu rasi ten žinių... 
Ar verksi, ar labai liūdėsi, 
nebepakeisi nieku jų!...

Jaunieji prašo nebesiųsti, 
tėvams numirus jų spaudos... 
Ir kaip gali čia nenuliūsti, 
nykimą jausdamas tautos!...

Arėjas Vitkauskas

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440Galinga Šypsena

Jūs matėte tas pigias, sal
džias “miesčioniškas” šypsenas, 
(tyčia parodytas, kai fotografa
vo) Madrido gatvėse, kai susi
rinkę entuziastai triukšmingai 
reiškė žadėjimą ginti vyriausy
bę iki paskutinio’ šūvio, iki pas- 

• ,‘j kubinio kraujo lašo...
! Tie patys ’laikraščiai tas pa- 

beto aš nesu toks jau... Žiūrėk, Niekas visame žvėryne neišį,^ias pigias sypsergš rodė ir kai 
j paėmę ■Madridą Franko berbe- 
Šrai (mąufą'i) maršąvo gatvėmis- 

I Tokias pat šypsenas mums ro 
;‘do laikraščiai- — kur italės svei 
: kinančios savo vada, Dučę...

Tokių pat šypsenų prisėta ir 
s kur entuziastės sveikinančios Hit

MODERNIŠKOS AIR-COND1TLONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiH 6-2345-g 

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaH 3-2I08-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
Ckicagoa 
Lietu viį 
Laidotuvių 
OirektoriĘ
Associacijos

e Tomas A. Edisonas išrado 
ne tik magnetofoną, bet ir kal
bančias lėles, 1888 m. įsteigė jų 
dirbtuvę ir pagamino keletą 1 
šimtų kalbančių lėlių, tačiau 
gamybos teises nupirko kitas fa
brikas ir visas lėles sunaikino. į

-

'Quick ‘N’ Easy Caramel Apples į

I
A

Apdraustas perkrauatymas 
iŠ įvairiu aftstumy. > 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 3763996

I

; fe- k*

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 iert. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vah popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo &:30 iki 9:30 

vai. ryto.
Vedėja Aldona Daukvs

Talef.: tfEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

2850 W<wt Chicaft^ŲI. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

ii. i ,n, ?
Gėlės visoms progoms,,

BEVĘRLY. .HILLS GĖLINY4IA 
2443 WEST 6jrd STREET 

Telfonai^-PK^ a-O«33 irrPR .8-0834 
Aaujoji Barbaros ir. Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY store 

9918 Southwest Hwy uak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna a pa ra ūda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

> •.

Falling leaves, football and apple picking time are signs to 
remind us that autumn is here. And while the advent of the 
apple season triggers thoughts of homemade pies, cobblers, 
applesauce and cider, for many it’s the crisp, juicy eating apple 
tucked inside some chewy caramel that calls to mind the 
fondest memories." ~

And now there’s a quick *n* easy way to make caramel 
apples. • • with Wrappies caramel sheets from Kraft. This new 
method calls for stretching a round sheet of caramel over an 
apple, overlapping snugly to cbvef, fhserting the stick and 
baking for five minutes. No mess, no fuss. And easy enough 
for even young children to help. < . /

Everything needed (except the apples) £o make six caramel 
apples comes right in the package. Wrapptes sheets can also be 

Xvsed one at a time* storing unused discs in an airtight container. 
During autumn, they’ll be in the produce section of your 
favorite store as well as on the candy shelves. And don’t forget 
to check the package for other ways to use these great apple 
put-ons. >, ’ i ‘

' ? . Easy Caramel Apples
Wrappies caramel sheets Chopped huts
Medium-size applet, / : _ -

washed, dried t ___ _
Use caramel sheets to prepare caramel apples according to 

packye directions. After removing from oveo, imasediately 
remove paper and rd! in nute. pretMng ljghUy. If caramel 

. apples cool too quickly and lose stickiness, return to oveA 
1 to 2 minutes to soften. Serve or store on paper Shers in a 
cool, dry place. No need to refrigerate. w- ., «

HinU: Medium-size apples are about 3 per pound. Raisins, 
granola-type cereal, marshmallows or chocolate 
chips may be substituted for nuts. x

Tos pačios ŠĄ’pšend's, žinoma, 
: išlys ir Ėai Italija nusikratys im 
"erijų besiekiančios tironijos... 
Ir Ič'ai Tauta pa smirks knygų d e 
gintolai.-.-

Galinga tu, plačioji “miesčio
niška” šypsena ir visur pasiro-

dai! Kad ne tu — nebūtų šian
dien vergijų!

Arėjas Vitkauskas 
Chicago, Ill.

Tn today’s “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
“turnings”—or architectural. spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when It comes to 
the decorative uses to which 
they're now being put

Architects, interior designers 
and "do-it-yourselfers'* find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or out.

" Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and 

t valances, or as legs for coffee 
Jahtes. pegiahta for bookewa

Sawn in half, they are being 
mounted on walls and doors; 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

E. 'A, Nord Co- Everett, 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from TH 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and ideas for

i

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASATflS
1446 So. 50th AvfL, Cicero, fll. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE< Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1I38-II39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii Vida 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, i^L 974-441*

P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111
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Dabulevičius prisimena laipiojom net iki laivo ka
pitono kėdės ir iki radaro bokš 
. tų, tai tik tada pajutau, kokio 

c’a bus tik paprastos remonto ’ esama išradingo žmogaus proto, 
d rbtuvės ir kai jis vis tiek ne-jkokia nepaprasta technikos žino 
sutiko nedviprasmiškai pareis-Įn*M kūryba, šis lėktuvnešis nau 
kė, kad jiems generolo elgsena (*°Ja atominę energiją, 
visai nesuprantama...

Gustaičių šeima palaikė gana 
glaudžius santykius su gen. Vit
kausko šeima ir vieni pas ki
tus gana dažnai lankydavosi. 
Bet gen. V. Vlkauskui užėmus 
kariu menės vado vietą ir So
vietų Rusijos okupacijai priar
tėjus tie šeimyniški santykiai 
natūraliai atvėso. Bet santykių 
atvėsimas nesutrukdė gen. A. 
Gustaičiui nueiti i kariuomenės* 
štabą ir griežtu tonu pareikšti 
kariuomenės vadui gen. Vitkaus 
kui įsavfj nepasitenkinimą dėl 
įvairių suvaržymų ir informa
cijos nebuvimo tuo metu, kada 
vvksta krašto okupacija...

Reik daleisti, kad ši A. Gus
taičio intervencija kartuome- 
nės štabe, kokiais tai kanalais, 
pasiekė ir okupantų rusų ausį... 
Savaimi suprantama, kad po to, 
kiekvienas velionio žingsnis, su 
balševikiniu budrumu, buvo se
kamas... Dėl šios priežasties, 
gal būt, jam ir nepasisekė išsi
gelbėti sieną pereinant. O juk 
nemažas skaičius buvusių aukš
tų Lietuvos pareigūnų, jų tar
pe ir gen. St. Raštikis, išsigel
bėjo sieną pereidami.

Kas mano buvo čia pasakyta 
ir ką šiandien daugiau išgirsi-?

(A įkelia iš 2 psl.)

M

!M*A
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Works liejyklas spaudoje buvo A- Coop«r Skapas Čikagos miesto vaizdas

« I |

REAL ESTATE
Nėra reikalo ir neįmanoma 

viską surašyti, ką ten įdomaus 
teko pamatyti, bet reikia pasi
džiaugti, kad lėktuvnešio tarny
boje yra ir lietuvių, tai Donatas 
Salkaitis, iš Čikagos Marquette 
parko ir Algis Zolp, gimęs Ku
boje (tėvas lietuvis, motina ku 
bietė).

— Jonas Janulaitis iš -Mar
quette Parko atsiuntė tokį laiš
ką: “Pagausėjus darbo valandų 
skaičiui US Steel South Works 
plieno liejyklos Chicagoje 
anksčiau nesuskubau atsiliepti, 
tad nors pavėluotai atsiliepiu su 
$10 Money Orderiu ir šią sumą 
prašau skirti laikraščio leidimo 
paramai. Apie US Steel South

me, tai bus tik trumpi fragme- d dienoje. Dej 
tai iš aviacijos brigados gene- • : Vq-
rolo velionio Antano Gustaičio 
gyvenimo ir jo veiklos. Reik 
tikėti, kad neužilgo sulauksime; 
šio lietuvių tautai nusipelniusio 
vyro užbaigtos monografijos, 
kuri jo darbus ir gyvenimą pla
čiau ir tiksliau nušvies. O dabar; 
mes turime būti dėkingi p-niai ' 
Gustaitienei ir jos artimiesiems 
už šios kultūrinės popietės su
ruošimą.

Rūkorių ir studentų...
(Atkelta iš 3 psl.j 

džiojo Amerikos gydytojų biz
nio nepralaužiamą sieną.
Lėktuvnešyje esama lietuvių
San Francisco apylinkėse trum 

pas atostogas leidžiant, spalio 
16 d. buvo maloni proga pabūti’ 
svečiu Amerikos karo laivyno 
bazėje Alameda mieste. Tuo tar 
pu iš jūros kelionės yra sugrį
žęs lėktuvnešis US Enterprice, 
jo Įgula gyvena, kaip jūreivių 
sakoma, žemyno gyvenimą.

Milžinas lėktuvnešis. Kai iš jas Melburno universitete. Jos 
vieno skyriaus į kitą vaikščio- diplominis darbas buvo apie lie-

daug prirašyta ir televizijoje ne
mažai prikalbėta, bet tikrumo
je žymesnių pakaitų nėra ir kol 
kas jos nenumatomos. Tiesa, 
ten kaip kurie darbininkai dir
ba sutrumpintą 4 dienų darbo 
■savaitę, bet yra ir tokių, kurie 
Įdirba 6 dienas ir po 12 valan- 

įa virš 2 mėne
siai kaip Duluth, Minesotoje, 
rūdos kasyklose /vyksta strei-Į^ darbu 
kas. Atsargos Chicagoje gali 

’baigtis iki Naujų Metų... Toliau 
matysime kaip dalykai klosty
sis. Iki sekančio karto”.

— Paulius Kuras išrinktas 
Kanados Lietuvių 
S-gos pirmininku, Kęstutis Vi- 
lis — vicepirm., Nijolė Gverz- 
dytė — sekr., Rita Vilienė — in 
formacijai, Zita Bersėnaitė — 
ryšiams, Vytautas Valaitis — 
ižd., Marius Gudinskas — koor
dinatorium palatiniams reika- 
reikalams, Jurgis Valaitis — ry
šininku su vak. Kanados jauni- 

}mu.

t 1

klausyti senesnio amžiaus pil
iečių iiudymu apie jų -pergy-

Į venimus banditams užpuolus 
J ar j namus įslaužiant.Nukentė 
. jusiu pasakojimai klausytojus 
| sukrečia siaut u.

Išklausyta 10 liudininkų. Vie
nas 85 metų ainž. pilietis pa- { ±em. _ Par<iMifnui 
pasakojo, kaip buvo ant grei- real ESTATE FOR SALE 
tųjų traukinių platformos api

I plėštas ir nuo platformos nu- 
j stumtas. Kitas lygino, kad api 
plėšti seną žmogų yra kaip iš 
vaiko atimti saldainį, tuo skir 
tumu kad akmęs vaiką palie 
ka verkiantį, o šių laikų ban
ditai apiplėšia ir sumuša arba

I net nužudo. Kitas liudijo, kad 
jo gyv. namuose šiais melais 
įvyko 15. “vizitų” ...
Ką daro miesto valdžia? “Vi

są, ką meras patarė’. Pūskite 
te švilpuką!” Papūstum, tams 
ta , kad banditas švilpinę pers 
keltų galvą!” atsakė nukentė- 
j usi moteris, 
moteris.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

LABAI ERDVUS 2 aukštą mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY

tuvių literatūros knygas Aus
tralijos bibliotekose.

— PabaltieSų meno draugija 
Baltija New Yorke ruošia dailės 
darbų paroda spalio 29 ir 30 d. 
Kultūros židinyje. Draugijoje 
lietuvius atstovauja dail. E. Ur- 
baitytė, V. žilius ir K. Žoroms- 
kis. Parodoje bus išstatyta virš

— Sės. M. Irena paskirta šv. 
Kryžiaus ligoninės visų skyrių 
raštinės tarnautojų supervizore. 
Ji šiose srityse turi patyrimą, 
nes dirbo priėmimo, ^X-Rays 
chirurgijos ir slaugymo sky
riuose, be to, baigusi Marywood 
kolegiją, Scranton, Pa. Naujo
ji pareigūnė yra gimusi.Yonchų 
šeimoje, buvo pakviesta archf- 
diocezijos mokytojų tarybon ir 
įvedė tautiniu mažumu dienas 
mokyklose. ■: iii

— Laima Rastenytė-Lapins- 
kienė ir Lapinskų sūnus Aras 
pakviesta su jos lėl^iį įeatru

Keltas pasiūlymas steigti 
specialų dalinį seniems žino 
nėms ginti. Illinois Seimo at- : 
stovas Ellis Levin (demokra
tas iš Chicagos) prižadėjo su 
grupe senesnio amžiaus pilie
čių vykti pas 1. e. p. Policijos 
vadą Michael Spiotto.

Tik kuomet valst. gynėjas 
Bernard Carey pranešė, kad 
jei nepilnamečiai padarys kri-’ 
minalinį, nusikaltimą, bus pe | 
sekiojami ir baudžiami kaip 
piįlnameeiai, riša auditorija 
nuplojo.

Notary Public 
Insurance, lucome Tax 

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

IMKITE BE BAIMES
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metimų pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro namas. 
Du atskiri šildymai, alumin. langai, 
didelis garažas, labai gera vieta. 
$31,900.

— Toronto lietuviu evangeli
kų Išganytojo parapijos komi
tetas planuoja 3 dienų ekskur
siją autobusu Chicagon j Tėriš- 

Jaunimo'kės parapijos 25 in. jubiliejaus
iškilmes lapkričio 27 d. Reikia specialiai programai Daley ko
ne mažiau 39 ekskursantų. Su- legijoj, 7500 S. Pulaski Rd., spa-; 
interesuoti kreipiasi Į parapijos lio 29 d. 10 vai. ryto. Progrąnią 
kleboną kun. Algį Žilinską, tel.’ruošia kolegijos Moterų unija, 
277-2148. Naująjį parapijos ko ” ’ ............. .. *
mitetą sudaro M. Damhrieiiė, 
G. Maurušaitytė,' V. Dauginis, 
G. M. šernas, P. šturmas, P.
Povilaitis ir Stanaitis.

— Toronto Lietuvių Namai 
yra ne tik kultūrinė, bet ir eko
nominė institucija. Juose dar-

— Dana Runimaitė iš Cicero 
yra ne tik gabi aktorė, bet ir 
profesionalė gitariste. Toronto’bo gauna apie 120 tautiečių, ku- 
Lietuvių Namų Moterų ir Vyrų rie per mĮetus uždirba apįe 
klubai ją pakvietė atlikti pro-$160,000.
grama savo pobūvyje spalio 29

— Aldona Juškaitė sėkmingai 
baigė bibliotekininkystės studi-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUj IENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 

Amenrof nenmp menn^cio steigėjus bei Hetuvlikot įprudoe pirmū- 
bus ir atliekant būtinas pareigas amBnam lietuTybėa ižUHnrnj ikel- 
blamaa Naujieną platinimo rajut-

<AUJIXNOS trtrtal stori Ir keroja iž Lietrroa & jtTerfhĮ Uatirta lairtę, 
3aidamo< ir nesidėdiMoa i sandėris/ m rkupanttlf ar ta [failo 
rinite

AAUJTCTOS palaiko vista Hetuvixi demokratiaef trupes, ji bendras Inatita- 
djas Ir remia vias lietuviu bendmosluf darbut bei tikslai.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Kals pasimetimo, isto
rikes ir politiniu iUuzijq laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-

— Toronto Lietuviu Pensi
ninku Klubas plečia savo veiklą 
ir ieško būdų platesniam ben
dradarbiavimui bei pasikeiti
mui idėjomis. Tuo tikslu yra, 
kviečiamas Ontario provincijos 
ir Montrealio pensininkų atsto
vų suvažiavimas Lietuvių Na
muose lapkričio 5 d. vidudienį. 
Tuo pat metu Gedimino pilies 
menėje ruošiama mugė. 7 vai. 
vak. Mindaugo salėje ruošiamas 
“Nepriklausomos Lietuvos” sa
vaitraščio vakaras. Programoje 
dalyvaus sol. Gina Čapkauskie- 
nė ir Montrealio Aušros Vartų 
parapijos oktetas.

I

+ Muz. A. Jurgutis duoda 
privačias piano pamokas. Skarn 
binti rytais. Tel. 471-0985. (Pr.)

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd SU Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikta

MACHINIST

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proęa 
fSelbdama platinimo viją kreipiasi I visus lietuvius pasekti lietuviškos 
apaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikražio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišką reikalą renesam.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadof* metams — $30.00, pvssl metą —

trims mėn. —■ $830, vienam mėn. $3.00. Kito** JAV vletese metams
— $26.00, pu**{ mėty — $144X9, vienam mėn. — $2-50. Užsieniu*'
*♦ —■ $31.00 metam*. Suslpažlnlmuf siunčiama savatty **m*fcaw»ąL 

Prašoma naudoti žeminu esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu

j Vajaus proga prašau siųsti Naujiena* dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimu.

PAVARDt IR VARDAS ______________________________

ADRESAS

Ji bus 700 nr. pastate, bilietai 
po 75 c. suaugusiems ir 50 6. 
vaikams. Visjį. kviečiami daly
vauti, , Programoj bus.ir dvi lie? 
tuvių pasakos — apie keliaujan
tį stalių taip pat apie Petruką 
ir vilką. Kolegijoje yra įvairūs 
suaugusiems kursai vakarais; 
Teirautis Adult Aducation rašti-? 
nėję, tel. 735-3000. . 4

DR. BOBELIS PRAVEDĖ C 
PAVERGTŲ TAUTU

SAVAITĘ J.
Pavergtų Tautų kongresas 

įvyko Chicago, Sheraton vieš
buty, 505 No. Michigan Ave. 
spal. 22—23 d. Jį suruošė lietu 
viai; latviai, estai, ukrainie 
čiai, rumunai^ vokiečiai ir kt. 
Dalyvavo daug žmonių.

KAIKAS JAU DAROMA 
SENIEMS APSAUGOTI
CHICAGO. — Ketvirtadienį 

buvo sušauktas policijos ir ad 
ministracijos vyresniųjų pa 
reigūnų posėdis specialiai iš-

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
MARUA NOREIKIENe

2608 West 63tk SU Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787
OkJ*H« Mslrlnklma* v* nu rOiI*f Įvairi v pc*id«.

MAISTAS Ii FUROPOS SANDtLIŲ.

<4oL Naftjieni yrerKmerttal, FubŪkjtnlo 
t t f

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
25fl1 W. 69th $tw Chicago, III. $0629. — T*L WA 5-27V 

UM Sa. Hilftwd Chlore, III. 6O6Ot. — T< 2544m

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. — 1490 AM 
5ešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDZIONYTE -•
2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie-, 
sos ir .teisybės Naujienos nie-. 
iuomet nebijojo ir nebijo kom 
trontacijos, nors .dabar daug 
kas non įvesti madą, kad ber» 
iradarbiarirnas sų_ sovietais, yrą 
patriotinis Kaifaį'-; paliekant su 
r'ais konfrontacija pavergtie
siems ... ’

- Naujienos buvo ir yra už de- 
mokratiją.ir toleranciją. Deja, 
įos ; negali . toleruoti-. Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiauto jus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
>advigubinti Naujienų skaity 
tojus.

Reikalauja pilnos 
palestiniečių atstovybės
BEIRUTAS, Libanas. — At

rodo, kad Sirijos prezidentui pa
vyko įtikinti arabus dėl palesti
niečių atstovybės. Izraelio užsie
nio ministeris sutiko leisti ara
bams savo delegacijoje atsivež
ti ir pelestiniečius į Ženevos kon 
ferenciją.

Arabų vadai buvo sutikę su 
sekretoriaus Vance pasiūlymu. 
Bet dabar aiškėja, kad arabai 
vis dėlto nori, kad palestiniečiai 
galėtų pilnomis teisėmis daly
vauti Ženevos konferencijoje. 
Sirija nesutiko su amerekiečių 
pasiūlymu. Ji pirmoji pradėjo 
reikalauti, kad palestiniečiai ofi 
cialiai ir viešai pasiųstų savo 
atstovus į Ženevos konferenciją.

šiai pozicijai priarė ir Egipto 
prezidentas, nors praeitą savai
tę jis sutiko leisti Jordanijai at
sivežti savo delegatus. Dabar aiš 
kėja, kad ir Sovietų Sąjunga rei 
kalaus leisti palestiniečiams da
lyvauti toje konferencijoje pil
nomis teisėmis. Jeigu tokia bus 
visų arabų ir rusų pozicija, tai 
ilgai planuota Ženevos konferen 
ei ja gali ir neįvykti Sirijos pre
zidentas pranašauja, kad be dar 
vieno karo Artimuose Rytuose 
nebus jokios taikos.

HONING MACHINE
SUNNEN SET UP & OPERATE

Grind Rite Grinding & Mfg.

679-0900
.6420 North Hamlin, Chicago

ELECTROS (RENGIMAI, 1 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžininga] i

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tai. 927-3559 r

V WANTED FOLDER OPERATOR 
SET UP AND FEEDER

Full time 1-st and 2-nd Shift Good 
starting pay and Company benefits. 
Experience prefered or we will train. 
Must .understand Englesh. Western 

suburb location.
CALL MR. CURREY, 449-2800

Between 9 AM and 4 PM

NAMŲ REMONTAS
DIRBU" VISOKIUS DARBUS:
DURIS, ’ LANGUS, LAIPTUS, 

PORČIUS IR PAKELIU. :
JEIGU REIKALINGA.
KAINA NEBRANGI.

Tel. RE 7-3687f CrTcago, TL.-“
Šaukti vakarais MIKAS- M. ’

STRUCTURAL STEEL
•' WORKING FOREMAN
Must have experience in structu

ral steel fabrication. Union 
shop,’ night 'shift. 
543-0300, Ex. 242 

SWIFT STEEL, INC. 
133' North Swift Rd.

Addison
Equal Opportunity Employer

42—iO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $91 pusmečiui autameMHo 

.lability apdraudimas pensinlftkams 
Kreiptis

4*45 Se. ASHLAND AVĖ. 
52M775

BEST THINGS IN LIFE
fail Frink Ztpolii ITATl FARM

INSUftAMCJ

State Farm Life Insurance Company

AR JAU PAS1DARETC 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

rift

Su legališkomis formomis
- Knyga su formomis gauna
ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su legališko 
mis formomis — £3.50.

Užsakymus su Money orde
riu-siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SU Chicago DI. 60608.

k

LAIKRODŽIAI Ir BRAMGINYBtS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TaUf*: REpublIc 7-194] 

— ■ ■ mjr

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. TeL 254-745C
Taip pat daromi vertimai, jlminlv 
^kvietimai, pildomi pllletybėt pra
šymai ir kitoki blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pu ▼fonrintaljĮ 
U*tnrJ Ittl 11 rrfnką 

Chim<o)t

NORMANĄ 
RŠTEINĄ 

T®L 263-5S2« 
(jataigoa) ir 
677-84A9 

(bato)

— Vokiečių vyriausybė pa
ruošė dar griežtesnes taisykles 
vežiojimui grųpių. Atrodo, kad 
grupini lėktuvą galėjo įsibrauti 
teroristai. Į paprastus keleivius 
lėktuvus jiems nėra pogoeį.

-y—

. MAUIMNOA omcaro a. MX,— Monday, Octobar 24, 1971

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

l&S North Wabaah Aiwo*




