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— Maroko kaimynai skundžia 
ši, kad žvalgyba labai žiauriai 
tardo kiekvieną kaimyną, pate
kus) j Maroko žvalgybos rankas.

— Leonidas Brežnevas netoli
moje ateityje skris j Vokietiją 
biznio reikalams aptarti. Ru
sai nori gauti daugiau prekių iš 
Vakarų Vakietijos.

JAV pasiruošusios imtis griežtų prie- 
pareiškė susisiekimo sekreto-

—.Korėjos vyriausybė yra 
pasiryžus išleisti Tongsuh.Par--

— Izraelio valdžios atstovai 
nuvyko j streikuojančių Telavi- 
vo darbininkų susihinkimą, išaiš 
kino pavojingą padėti, pasakė 
apie reikalą, pasiruošti karui ir 
patarė neatreikuoti, bet bendra
darbiauti su valdžia.

Amerikos farmeriai 
maitins rusus

— Kongresas nutarė atšaukti 
JAV atstovus iš Tarptautinės 
darbo; organizącijos. Amerikos' 
darbininkų atstovų joje; nebu
vo, -nes kitų valstybių atstovai 
■nebuvo-darbininkų rinkti. Sovię

Greitu ląiku bus pravestas 
referendumas, kuridme Kve
beko gyventojai galės laisvai

2,000 HAITI PABĖGĖLIŲ 
NORI T JAV

— Amerikos britų, voki e 
čiųir prancūzų praeitais metais 
vyriausybės išleido dolerių vė
žio šaknims išaiškinti bet nepada 
tą nei vieno žingsnio pirmyn At
rodo, kad tyrinėjimai vedami ne 
ti kryptimi, eako specialistai.

Kvebekas tebesapnuoja
“Daugiau ir daugiau tikra, 

kad netrukus užgims nauja 
I valstybė”. Kvebeko pruvinci 
įjos premjeras Rene Levesque 
i pareiškė Prahcūzijos parla 
I mento atstovams.

r*d«guoi«mu> laikraUiu*, kurstan
čiu* juodžiu* priešinti* Phftv Afrika* 

vyrlauayM.

MONTREAL, Can 
monių oro. piratams suvaldyti, 
rius Brooks Adams. Visos valstybės, siunčiančios lėktuvus i ki
tas valstybes, privalo prisilaikyti pagrindinių nuostatų kovai 
prieš lėktuvui grobikus. JAV įvedė keleivių kontrolę. Daboja, kad 
Į lėktuvus neįsineštų ginklų ir nepavartotų jų prieš lėktuvo įgu
lą ir keleivius. Amerikoje lėktuvų grobimas žymiai sumažėjo, bet 
dar ne visai. Vyriausybė planuoja imtis priemonių. Skdaidymas 
lėktuvias privalo būti saugus ir laisvas.

• Kad
to linki, parodė pompatiškas 
priėmimas, ir karališkos iškil 
mės Kvebeko provincijos prem 
jerui Levesque trims dienoms 
atvyko# į Paryžių.

smaudoti Informacijos laisvės 
įstatymu. Informacijoms gauti 
■galima pasinaudoti ir Amėmiš- 
kos paslapties įstatymu, kuris 
garantuoja kiekvienam žmogui 
vienatvės, privačios paslapties 
išlaikymą, draudžia valdžos at
stovams kištis i privačius as
mens reikalus, šitas įstatymas 
nurodo, kaip kiekvienas žmogus 
gali patirti apie jį surinktas ar 
renkamas žinias. Pasiuntus ke
lis centus, valdžios spaustuvė at
sius įstatymą ir reikalingus, nu-

“EIKITE I PRAGARĄ!”
JOHANESBURG, Pietų Af

rika. — “Go to heli” (Eikite į 
pragarą!) buvo provaldiško 
laikraščio The Citizen atsaky
mas į JAV pasiūlymą skelbti 
ginklų embargo baltųjų supre 
macistų režimui Pietų Afri
koj. SaYo įžanginiame straips
nyje The^Citizen rašo: “Mes 
nebegalime pakelt toliau būti 
bauginami, lojojami, barami 
ir grąriųanį’ baudžiami gihk- 
lų embargo sankcijomis, kol

nimu;skaitoni0j:p^siulymkąš pa 
keisti. lengvaįsk parauktais tuos 
nekeničfamus,:-gramd*dikiis' ir 
sunkiusipasportus, kokius da
bar -kiėkricnas-aaburiš.priva- 
lo turėtisįsavimi; -dieną ir 
naktį. i/Tose pašpoffų-knygose 
surašyti visi identifikacijos 
duomenys, ir-kur to pasporto 
turėtojas - gyvena* bei ką' dirba. 
Rastas be pasporto čiabuvis 
baudžiamas pinigne bauda ar 
ba kalėjimu.

Nauji identifikacijos- certifi- 
katai aptarti paties premjero 
John Vprster drauge su sep
tynių genčių-vadais ir jie bus 
išduodami visi] 7' genčių - savi
valdoms;

Tas'projektas dar turi būti 
patvirtintas parlamento ir tų 
tėviškių (homelands) admini
stracijų.

^irwwios
PALENGVINIMAS 

PlEft^AĖR^Ą.į-^KrTimd-

— šiaurės Italijoje ;prąsįdėjo 
streikų, banga, sustabdžiusi susi- 
siekima su pasieniu. '

šiltas, vėjuotas, vakare gali lyti
Saulė teka 6:36, leidžiasi 4:42

paratais. Vokiečiai pareikalavo 
leisti jiems tikrinti į vokiečių 
lėktuvus užsieniuose lipančius 
keleivius. Jeigu neleis vokiečiams 
tikrinti lėktuvų keleivių, tai vo
kiečių lėktuvai neskris į jų ae
rodromus. Visos valstybės tuo
jau sutiko leisti vokiečiams kon 
troliuoti keleivius.

Anglijos karalienė pranešė 
parlamentui, kad turės uždėti 
mokestį grobikams kontroliuoti. 
Vyriausybė nori efektyvios trans 
porto kontrolės. Vyriausybei ap
saugos priemonės kainuoja, o 
Šiam tikslui reikalingus pinigus 
gali gauti tiktai mokesčiais.

Audra prigirdė 25 graikus
ATĖNAI, Graikija. — Pirė- 

jaus uostą ketvirtadiesį ištiko 
tokia didelė audra, pylė toks 
smarkus lietus su žaibais ir per
kūnija, kad prigirė 25 graikus 
Lietus padarė milijoninius nuos 
tolius uostui ir apylinkių pakraš 
čių įrengimams. Uuosto gatvėse 
vaiduo pakilo 3 pėdas. Iš Akro
polio papėdėje esančių senovės 
paminklų visą laiką teko pum
puoti vandenį. U uoste buvęs lai
vynas išplaukė į jūrą.

EUROPOS KOMUNISTAI BE RUSŲ NEPAJĖGIA VEIKTI

kiekvieną krašto gyventoją. To-; 
kio dalyko. Amerikoje ' nėra. 
Vyriausybės įstaigos turi žinių 
;tiktai apie Jabiau prasikišusius. 
■ žmonea-bet -kurioje . gyyesimo . 
; srityje. T^singtuno. organams . 
rūpi turėti, žinių apie .galimW 
nusikaltėlius, kad būtų galima .

i tuojau juos surasti ir patraukti
□ atsakomybėn. Valstybės įstai
gos turi, žinių tiktai _ apie kelis

;įtinstančius asmenų, bet kitos] ju n^oSlVsuį^tnn^p^engvi; 
žinios -jiems. nereikalingos. Ži- 

-riių jos neturi, bet jų tarnauto
jai žino, kur tas žinias būtų ga
ilimą rasti. Kiekvienas šio kraš- 
to-gyventoj as- turi-teisę-pasįžiū- 

- !rėti.'.Ljp^štybės įstaigų? surink- 
tas žinias. šiame -krašte veikia 
^įstatymai, kurie įsako tas žinias

/parodyti suinteresuotam žmo-

Streikuoja apie pusantro 
milijono italų

ROMA, -Italija. — Praeitą 
ketvirtadienį streikavo apie pu
santro milijono Italijos valsty
bės tarnautojų, reikalaudami 
dauguma didesnių algų. Neveikia 
pasienio muitinės, niekas netvar
ko sienos judėjimo, visur sus
tabdytas trafikas. Jau seniai 
Italijoje nebuvo tokios didelės 
netvarkos. Valdžios atstovai pa
siųsti į svarbesnius pasienio 
centrus, bet vargu jiems pavyks 
sutvarkyti algų klausimą.

apsaugos priemonės kainuoja 
valstybei ir lėktuvų bendrovėms. 
Bet išlaidos susidaro žymiai di
desnės, kai tenka pasiduoti gro
bikų valiai ir skraidyti po kitus 
paviešius ir rizikuoti keleivių gy
vybėmis. Valstybė turi didesnių 
išlaidų kai grobikai pagrobia 
lėktuvus ir nužudo nekaltus ir 
nieku dėtus keleivius. .—

Oro piratai kelis kartus buvo 
IRAKO AGENTAI ŽUDO pri*
SIRIJOS DARBUOTOJUS
BEIRUTAS, Sirija.— Damas- dė. Netolimoje ateityje tos prie- 

ko radio • pranešė, kad Irako monės bus dar tobulesnės ir 
agentai praeitą trečiadienį nu greičiau taikomos. Vokiečių vy- 
žudė vieną iš žymiausių agri riausybė pareikalavo, kad būtų 
kultūros tyrinėtojų ir valdan-jtikrinami keleiviai. Vokiečių ke- 
čios Baath partijos lyderį Ali leiviai nenori skristi kartu su 
bin Abed*ei-Ali. Radio prane-| 
Šime pdsakyta. kad Ali, kuris] 
yra Aleppo universiteto profe-į 
soriuš, su žmona išėjus iš na
mų pasivaikščioti, du Bagda
do samdiniai prisiartinę iš au
tomatinių šaudvklių paleido į 
Alli nugarą salvę kulku... j

Sirijos ir Irako valdžios yra, 
sudarytos iš socialistų Baathj 
partijos dviejų rivalizuojančių' 
frakcijų, kurios jau kelinti me 
tai kaltina viena kitą, pavvz- 
džiui.kad Irakas buvęs priešių 
gas Siriją pastangoms’ pasiek
ti sutarties su Izraeliu, Nega
na to, Sirija kaltina Iraką, ku
rio buvęs darbas — visa eilė 
sprogdintų bombų Sirijoje.

■------r-
Price 15c ’ c-

Transporto sekretorius Adams 
pareiškė, kad JAV yra pasiruo
šusios imtis priemonių prieš vals 
tybes, kurios neįsivedė priemo
nių grobikams kontroliuoti. Tos 
valstybės, kurios neturės sau
gios grobikų kontrolės, negalės 
Įskristi Į JAV erdvę ir negalės 
naudotis Amerikos aerodromais. 
Tokioms valstybėms uždraus 
siųsti savo lėktuvus į JAV. Se
kretorius žino, kad tai yra žiau
rios priemonės, bet kitokio kelio 
nebeliko. Amerikiečiai norį, kad 
keleivių transportacija lėktuvais 
būtų saugi. Niekas neturi teisės 
grob&kelejyiu arba lėktuvo įgū- 

, lų. Įstatymai draudžia tai dary-
- .. . . -- ■^° tų, o Amerikos vyriausybė imsis

Siausta,-- mes nepasiduosune priemoniu> kad reikaIas Mtu tin 
jūsų TaWavunams. Ta.gl mes sutvarkytas.
sakome Jungtinėms valsty-}
bėms eikite į pragarą.-Ir to už-1 Sekretorius žino, kad šitokios 
tenka”. "T .sankcijos prieš nekontroliuoja-

j V v ! mus lėktuvus skaudžiai atsiliepsvedamajame toliau rašo
ma,'kad Pietų Afrika turi sa
vo draugų Jungtinėse Valsty
bėse, bet priduriama, kad “To 
liau nebedarykime taktikos 
klaidų. Mes turme paruošti vi 
są eilę permainų, kurios nus
tebinti] ne/vien tik mūšų drau 
gus Amerikoje, bet ir tons Eu
ropoj bei psur kitur, jog mes 
esame kelyje patys išspręsti 
savo problemas”.

vė teisę politiniams pabėgė
liams įteikti imigracijos teisė
jui prašymą nelaukiant spren 

I dimo grįžti į Haiti. Daugiau 
Daugiau kaip 2,000 pabėgė-j kaip 2,000 Haiti pabėgėlių, 

lių iš Haiti tikisi gauti polifi-i daugiausia apsigyvenę Mia- 
nių pabėgėlių prigelaudą Jung mi, Filą., skaitomi pabėgu- 
tinėse Valstybėse po to, kai siais nuo Vežimo persekiojimų 
Teisingumo Departamentas Ha tebėra čia nelogalizuoti.

UŽSIENIEČIŲ LĖKTUVUS
Jei nesiims priemonių, tai neturės teisės 

iškristi i Amerikos aerodromus

Ispanų komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Santiago - 
Carrillo tikėjo si “Spalio” revo
liucijos 60 metų proga pasakyti 
kalbą, bet minėjimo rengėjai 
jatn pranešė, kad Maskvoje jo
kios kalbos jis nesakys. Jis ru
sams parodė ir planuojamos kai 
bos tekstą, bet ir tas negelbėjo. 
Šventė prasidėjo-ilga Brežnevo 
kalba, bet Eurokomunistai viešai 
negalėjo joje dalyvauti. Carrillo 
rusų “revoliuciją” skaito giliau
sia revoliucija pasaulyje, bet jis 
pats nenori klausyti tos “revo
liucijos” vaikų įsakymų.

vus paskirdavo" sovietų valdžia 
ir komuništų partija. Nebuvo 
prasmės Su'jais tartis.

— Tokijojniesta užgulė, nepa
prastai stiprus taršos .sluoksnis, 
privertęs visus; susirūpinti.

— Ispanijoje ■ policijai teko 
susiremti su protestuotojas. Ji 
buvo priversta, naudoti gumines 
kulkas. . Buvo sužeistų, bet ne
užmuštu. i ' • '

:-Izraefis: > įsitaisė 
»• amerikiečių laistymą
. ^Jeruzalė, Izraelis.-- Prieš - 30 
metų amerikiečiai Kalifornijo
je. įsitaisė pačią moderniškiau
sią daržovėms Jaištyii'sištemą. 
Iki; šio meto arabų įvestas lais
tymas buvo’patsmoderniškiau
sias. Ispanijoje jie pravedė ge
riausius vandens' kanalus, ‘ ku
riuos Valencijos ispanai ir-šian
dien naudoja. Amerikiečiai iš- Wadi HaddSs 
moko laistyti Kalifornijos dyku
mose auginamas daroves. O 
dabar Izraelis žymiai. platesniu 
mastu naudoja amerikiečių lais 
tymo sistemą daržovėms. Dyku 
momis jie pravedė žemės van
dens vamzdžius, kurie nelieja 
vandens bet lašeliais jį lašina 
toje vietoje, kur pasodinta salo
tos, morkos, svogūnai, česnakai 
tematęs r net gėlės. Lašėdamas 
vanduo tiek sudrėkina žemę, 
kiek josios reikia diegui. Kai 
reikia daugiau vandens, tai la
šai dažniau krinta. Toks laisty
mas Izraeliui duoda šviežių dar 
žovių. Jordanija ir Egiptas lau
kia, kad Izraelis apmokytų jų 
ūkininkus, kaip dykumą pavers 
ti daržu.

Galima prašyti turimy 
informacųu

WASHINGTON, D. C. — Ame 
rikoj e gyvena 229 milijonų žmo 
nių. Kiekvieną dieną jų skai-

pės, menininkai turėtų ieškoti 
kitų duonos šaltinių. Ne tik is- 
panai, bet ir italai su prancūzais 
vėl sutiko derinti savo veiks
mus su Maskvos pageidavimais,; 
o Santiago Carrllo nutarė nu
važiuoti j Ma^cvą įr susitikti se-' 
nūs draugus. ; T ’ ' ' * :

“ r- ? ' *1*^ V* J- - n ~

Rusai uždraudė jam 
.pasakyti kalbą

Užsienio diplomatai labai pla-; rodymus, 
čiai komentuoja Brežnevo prisi-' 
pažinimą, kad šiais metais sovie 
tų derlius buvo geras, bet nepa
jėgs jo suvežti į sandėlius, šiais 
metais sovietų javų sandėliuose 
yra 10% javų mažiau, negu buvo 
praeitais metais. Visi žind, kad 
sovietų valdžia didesnį kiekį ja
vų galės nusipirkti tiktai Ameri
koje, nes javų atsargos ten yra 
pačios didžiausios. Sovietų val
džia slepia faktą, kad jai tenka 
veik kiekvieną metą pirkti ja
vus užsienyje. Krašto valdovai 
nenori prisipažinti, kad ameri
kiečiai farmeriai moka užsiau
ginti daugiau javų.

keliose Chicagos vietose sujuosiamos križantemy parodos 
ir duodama^pažymėjūnas gražiausias gėles ršauginusiarn vyrui ar mote
riškei. Jos rodomos Garfield,-Lincoln parkuose, bet didšausia šventė 
-ir -parOdė >ęfksfa Ford -City erdvėje, pirmas lt geriausias krizantemu 
fotografas lįrvj Edvardas Mantus. Jis pajėgė nufotografuofi gražiausias 
gėles itCįrtias- augintojas. Paveitele. matoęse^krizantemas- L- ju

’ prižiūrėto ją. T.

h: Palestimečiaijpašalina:' 
terorizmo instruktorių

.L BEIRUTAS.—.-Norėdariii.at-
'»;■ • "į ’ , ’Ą

spaląįdųotf. nupjbętarpiškos at 
šakomyb ės į: ųžį Jrokieęių: Ėuft- 
hąnsą^ sų?3ąrti šimto į keleivių 
pagrobimą ir į ^Somalįją atga
benimą, Kur visi’4’ grobikai ga 
vo galą..Palestiniečių Išlaisvi
nimofrontas pavarė šalin te- 
roriztrtcrv “mokytoj į-cpecą” D r.

Pales tinečių 
štabe (Beiruto mieste) patir
ta, kad Haddas iš PLO jau per 
nai pašalintas, bet prisiplakęs 
prie vienos PLO atplaišos, ją 
pavadino “PFLP—Special Ope 
racijos” ir tuo titulu tebepla 
nuoja teroro veiksmus.

The Lithuanian Daily News 
Published by The I ilhuanian News Publishing loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

N. Over One MiUion Lithuanian
In The United States

Soviety valdžia neleido ispany kompartijos 
sekretoriui pasakyti kalbos

MASKVA, Rusija. — Ispanijos komunistų partijos sekreto
rius Santiago Carrillo keliais atvejais labai aštriai kritikavo Ru
sijos komunistų partijos vadus. Jis ilgus metus yra gyvenęs So
vietų Sąjungoje, pramoko skaityti ir suprasti rusiškai, ir turėjo 
progos arčiau susipažinti su rusų komunistų partijos organizacijų. 
Pasibaigus gen. Franko diktatūrai, jis grįžo į Ispaniją ir keliais 
atvejais pasisakė prieš sovietų bandymus įsikišti į Ispanijos. ko-; 
munistų reikalus, jis reikalavo teises spręsti ispanų komunistų 
partijos problemas be sovietų agentų pagalbos. Jis važinėjo į Pran 
cūziją ir Italiją, įtikinėdamas tų kraštų komunistus sudaryti Eu- 
rokomunistų grupę ir neklausyti Maskvos. ' ;

Eurokomunistai be Maskvos 
nieko negali t

Europos Eurokomunistai turi 
greitai įsukino, kad be Mask
vos nieko jie negali paradyti. 
Jeiru jie būrų tarp . savaran
kiški ir neklausys Maskvos įsa
kymų, tai jie negaus Maskvos 
pinigų. Be ekonominės sovietų 
paramos nei viena Vakarų Euro 
pos komunistų partiją negalėtų 
veikti. Sustotų komunįj^ų dien
raščiai bei žurnalai, kitokio dar



Į “EVANGOTAI” ČIKAGOJE
Seniau Čikaga garsėjo ^avo 

skerdyklom^, (jabąr gąęaėja 
yęU^sj ^rp« “yfrtH’lM 

pferkainauMnu’’, pornografinio ro 
mąpo išleidimų, ąsmguų pakėli
mu į kankinius ir t. t. Paskuti
niu laiku pradėjome gauti nie
kelio nepasirašytų laiškų, ku- 
rippse skelbia tam tikros rūšies

tokįo pat suąkiMno nupynę. 
Juokis, Martynai, linksmink pa
čią savo ...... “Draugas” rekla
mavę tarp kitų filmų ir Lietuvo 
ję įvykusią 1975 mt. šokių šven
tę, kurią okupantai atšventė 30 
metų, kaip Lietuva yra paverg
ta, žodis prieš daugel metų reiš 
kia mažiausiai prieš 50 ar šimtą 
metų.

Taigi pagal evangelisto nuomo

'mayo. Taigi pagal evangelistą

mo dadtąro jdąmesį į tai, kad Lie 
tųvoję gamintas filmas, kuris 
“Drauge” buvo skelbiamas, prieš 
daugelį metų, kuomet, manau, 
Tamsta buvai dar gimnazistas 
ir politiką gal tądą ne tąip per? 
pratote, “Naujienose" irgi buvo 
skelbiamas (ųr ląbai palankiai) „,

“evangeliją”, kurią skaitant 
yięp jųokąs imą. (jergį, Rgd ati
randa tokių žmonių, kurie norsinę išeitų, kad dr. Grigaitis jau 
tokiu būdu nori prajuokinti žmo Į1927 metais tokias filmas rekla- 
Sfco.

Vįenas toks “ęvengelistas” raį jau dr. Grigaitis tais metais 
šo: Ąš drįstų atkreipti gęrbia- numatė, kad Lietuva bus paverg 

ta ir kad pavergėjas 1975 mt 30 
metų vergijai atžymėti suruoš 
šokių šventę. Taigi kokį didelį 
žmogų turėjome dr. Grigaičio 
asmenyje, kad jis taip toli ga
lėjo numatyti.

Jeigu filmos buvo reklamuo- 
_ _ _ jąmos, kaip aš buvau dar gim-

bet jokiu būdu negaliu suprasti... Į nazistas, tai turėtų būti 1931 
lyg norite, pridengti “Naujienų” mt, Tai irgi tarp šiandien ir 1931

j TĖVIŠKĖS PARAPIJAI 25 METŲ!
| Š,’ iuĮ. sueiną 25. melai kąi Čikagoje Įsikūrė Tėviškės lietuvių 

. eyąngeĮikų’. parapija. Tąi atžymėti rengiamas Jubiliejinis 
minėjimas š. įpi lapkričių 27 d. (iškilmingomis pamaldomis 
Ift A^l/.'nupsąvoję bažnyčioje, 6641 So. Troy, ir banketu 

! 12 valandą Pressman’s Hall salėje, 5717 South Kedzie Avė. 
i Visi tautiečiai yra kviėėiai'ni dalyvauti ir pasidalinti džiaugs- 
• piu.- Bankete bus beųdri pietūs su programa, kur pasireikš

Sekmadieninė mokykla, Jaunimo ratelis, choras, vadovau
jamas Jurgio Lampsačio, Moterų draugija. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus dr. A. Palaitis iš Raęine. Norintys bankete 
dalyvauti, inąlonėkite pranešti iki lapkričio 15 dienos Gigai 
Pąulįkięęięi, tel. HE 4-2J15. Rengimo Komitetas

metų'yra geras laiko tarpas — 
46 metai. Aš asmeniškai neti
kiu, kad dr. Grigaitis ir 1931 
metais būtų pramatęs Lietuvos 
okupaciją ir 1975 mt. jų ruo
šiamą Lietuvoje šokių šventę, 
nes tokios filmos dar nebuvo pa 
gaminta. Ar čia tiktai mūsų 
evangelistas nebus pataikęs į

“Dėl premijuoto romano... su 
praskilę, daktare, kad cenzūra 
yra tamsiųjų viduramžių paliki
mas, kuriuo labai stropiai nau
dojasi 20-jo amžiaus diktato
riai... ir toliau kalba apie ašarų 
nusišluostymą. Ot, tai tau ir de
vintinės, juokis pajace... Kaip 
evangelistas supranta cenzūra, 
tai ji prasidėjo ne viduramžiai^, 
bet tuojau sutverus Adomą ir

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J. ,

MICHAELS
4637 Sq. Archer Ąvę. ,
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NAUnORITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI
- ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
- BT UN £«PpSYLTORG}

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N, Y. 10019 Tel: 581-6590—581-7729 .
Siuntiniai, siunčiami per musų firmą, paskyrimo rietą pasiekia trumpiausių lai

kų. Siuptini^ pristątyųjąs garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firjnps skyrių y r-a'krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidarytą kasdien nyo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniai^ ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENITO^N, PA. — 126 Tilghtnan Stre.t _ _______________________ ________ _____— 435-1654 ' 1 J
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BUFFALO 12, M. Y. — 701 Fillmow A venų. _ ____________________________________ — 89541700 |
ępięĄąO 22, UI. — U41 No. Ashland Ayanm--------------------------------------------------------------— 486-2818
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 Wert 69 Street____________________________________ — 925-2787
CHICAGO, ILL.' 60609 — 185^ West 47 _____________________________________ — 3764755
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue__________________________________  — 771-0696
DETROIT 12, Mich. — 1160l’Jos Cimpau Av.nu. -._______________________________ — 365-6780
HAMTRAMCK, Mich. 11339 Jos Campeu Av.nu.  _ 365-6740 
MARTFOB? 6, Conn. ~ 14^124 Hillside Axonu. ...................... .......................................... — 246-2348
LAKEWOOD, N. J. 08701 — 2^4 Second St_____ ________ ........__  — 363-0494—
LOS ANGELES 4, CaUf. _ 159 Sp. y.rmgnt Ąv.ny....................................... ........................— 385-6550
HERKIMER, H. ¥. McKENNAN RD........____________  ______ _____________ 1__________— 315-8664939

i. MIAMI PEAGtt F|A 3,3139 1201-17 St. __________________ __________________________— 305-673-8220
HFW YORK 3, J*. Y. — 7f'Sgcapd'Avonu.__________?—•.____________________ ______ — 674-1540
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. ............ ........................ .......................................... — 475-7430 . i
PHILADELPHIA 23, Pa.' — 631 W. Girard Avmu.____ __ __________________  — 769-4507 '' ,

' PHflEHLK, Aris. 85027 22047 H. Black Canyon Hwy _______ __________________ — 602-9424770 '
- AAHW4Y, N. 4. — 47 East MjUop Axgng* -----------------------------------------------------------— 3814800
. ąiVER, M. J. _ 41 WitehtM* ------------------------------- ------------------------------ — 2574320 , [

. . SILVER SPRING, M<L — 10Q2 Kep neb. c Av*________ __ ________________ 1___________ — 589-4464 1
iYRACUSE, N.‘ V. 13204 — SIS Marelius --------------------- ----- -------------------- . 475-9746

• WOOQHAMEM, Qua^s,' N, ¥? W43A— 84-14 Jamale Ave. ____ __ — - ' _ — 296-5254
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Vladas Rasčiauskas, pabuvęs Maniloje, išskrido { Cebu salą, o iš ten kitu mažu lėktuvėliu rengiasi 
skristi į Makt an o salą. Ten jis planuoja pasimaudyti, pažuvauti ir išsikalbėti su keliais salos gy
ventojais. Iš Filipinų salyno Rasčiauskas rengiasi -pasiekti Borneo salą ir ten praleisti kelias dienas. 
Sako, kad dabartiniu mėty Cebu salėję yra dąug jiičiąp nagu jis tikėjosi. Jūros vėjas padeda atsikvėpti.

Vladas Rasčiauskas Cebu Saloje

pąsileidor tiesiai j Manilą, Filipi-

Vladas JRaąęiauskas, pasista- atviruką. “Tokios gražios med- 
tęs paminklą Chicagqs tautinė- vilnės, kaip Cebu saloje, nei Te- 
se, iš Chicagos viena naktimi xas valstijos nemačiau”, rašo jis 
nuskrido į Japoniją, o iš ten atviruke. Džiaugiasi, kad priža

dėjo jam gauti lėktuvėlį ir ren
giasi skristi j Caetan salą. Ką 
jis ten pamatė, tai atviruke ne
rašo, nebuvo vietos.

turizmo įstaigą ir viešbučus, iš
skrido tiesiai į Gebu salą. Antro
jo Pasaulinio karo metu gen. 
McArthur čią iškėlė pirmąją sa 
vo ekspėdipiją1 saloms išlaisvin-] salyno dalyje. Gyventojų neme-

liai iškelti ant keturių, o vieto
mis ant 6 kuolų, kad nepasiek- 

ną tris japonų-laivus. Iš San Pe tų potvynio vanduo. Stogai deng 
dro, Cebu sostinės, jis atsiuntė ti cukraus nendrėmis.

Cebu yra pietinėje Filipinų

ti. Apylinkės vandenyse adm.
Hąlssęy jau buvo paleidęs į dug-

sųimtąs. Sįąįmąs su vįenu drau- čiose, tai gal ir kas nors jūsų 
gu vakąre lošė bilijardą, o ryte rekomenduojamą būdą ašaroms 
buvo suimtas ir patalpintas į šluostytis ir priims. Taigi pir- 
koncentracijos stovyklą? Bandė ,myn!
bendradarbiauti Maniu bandė iri
Mykolaičikaą, ;.. bet kas išėjo.p<Jungtiį^: Amerikos valstybių 
•Pats žinai, kad bendradarbiaus 2qq metu nepriklausomybės šven 
tojų lietuvių tarpe yra. Tai-yrą tesenoj- Lietuvių Bendruomenė 

baudžiąunimf^i8^^ ^8 ^ -pritariantieji'^būriai
bučiavimas-okupanto bato u? VU^oSesi.-aUi’meto.Wu ŠVėnte% 
sa§ pralytas j mums ^^^MKlKiielūtiėHas gerbia ąąvajp: žydas, 
Ta}gi:ląisvąą,»mgus;mdri taptiiorėdams p^erbti užsideda ke 
bąu4ęĮaųnįnkų, kįfeiB^kąnVyer 'p^ \tąrpu kiti nusiima. 

,gu. .^onųąliąųgąĮvojantis žmo- .Ąšįįįą asmeniškai . apie aųkš- 
:KU.Ą,S0tedos jkj to.nęprięis. Ben L^^.^^Į^ vven^ me
.dradarbiautojo , smegenys .turi mes isiregistravome
būti vienokiu ąųbkitokiū. būdų• ^^•'''•^tb^lcatehmal 
pąžeisti, kitaip ąąkant regelei- tena jg =nei
ruoti arba geriau tariant dege- viena organizacija nebuvo\ire- 
neruoti. Aš. mąnau, kad Tamstąį gįstravusi. Antra, pasitikrinkite, 
yra žinoma, p.koke- benduo- nuo. tautinių šokių komite 

menės vadai skelbia bendradar- ptofokoluose, špkiu šventė, pa 
mavimą su okupantu. Jeigu jie vadinU Bicentennial minėjimu 
non ąnt savo kailio patirt vėl (ir tada s^vo mintis
okupanto bizūnąį gąli ąųsikrąųtį 
savo daiktelius ir kiekvięną Jie 
na išvažiuoti tenai.

Premijuotą romaną marijonai 
ir kiek aš suprantu iš jūsų ife 
sireiškimų laikote' geru. Taigi 
nueikite j marijonų koplyčią ir 
kada tenai marijonai laikys pa
maldas, atlikite tame romane ąp 
rašytą veiksmą, gal ūž tai iš jų 
gausite pagyrimą. Kiek liečia

Ievai nevalgyti nuq vieno.medžio. 
vaisių. Evangelistas į kalba ,apie. 
“regenerated”., s .:.įendnM>menę. 

Kad jaų^ kai/kurįe^įį^lįųviąi r|- 
generavosi* .pilnai.., sjlthįk3» 
evangelistu..- .Į^ud^iąvoą -laikais j 
bizūnų mušamas,; j

ir bučiuodavo pono^bąfaa.-.^Ar^i 
Tamsta, gvąngęlĮst, nęzmoĮtė, 
kad.' lietuviai nuo dlciipanto
go’ viską. paKkdann’ Lietuvoje 

lkad nebūtų okupanto, mušami, 
kankinami; siųsdami į. Šitąją 
kančioms ir gal, būt, sųšaųdpini.' 
.Joks bendradarbiavimas su oku 
pantu negalimas. Buvęs’ finansų 
ministeris Indrišiūnas iš vakaro 
buvo pas Posniakovą^ o ryte buvo yra žinoma, .koke' benduD-

Evangelistas toliau skelbia:
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:pusę,, tua įtąrpų. kiti. nusiimą.

viena organizacija nebuvo sire- 

nuo- kada tautinių šokių komite

skleisti. Kalbate, jog visokios 
“rejuvenacijo ’s” šiame demokra
tiškame krašte vykstą per bal
savimus: ėja-Tamstos tiesą. Bet 
atsimink, kad yra dviejų rūšių 
balsąvimųd vienąs bolševikiškas, 
kur balsai “medžiojami”, kitąs 
yrą demokratškąs balsavimas. 
Skaitėte “Naujienose”, kaip bu 
vo pasiųstas žmogus Marquet-: 
te parke senajai bendruomenei

dėl šluostymosi ašarų, ’tai gal balsų medžioti. Ar tai ne bolse-
jau pats ne vieną kartą jau taip vikiškas balsavimas, Vienu žo- 
šluosteisi, galėsite pademons- cjriu esu dėkingas evangelistui 
truot marijonų ir jėzuitų koply- už. prajuokinimą.

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokfiro Hiftu 
CertifitaHem*, 

Mažiąvsią S^OOC 
• r devgieu.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

6
1 /— Cif 1 mėty
72 A) C.rtifik.f*ms, 

Maži.uci. $1,000 
«r daugiau.

Taupmenos p«d«to> | r.gųliarias taupymo sąskaitai iki manatlo 
10-toi di.net duoda palno dividendu už vltg n*4n«a|.

DIVIDEND AI MOKAMI KAS 3 MANKSIAI
VALANDOS: Pirmad. ir ketvlrt. 9:00 ryto — 8.00 vak; 
Antr«d. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Seita- 
dieniail 9;00 ryto — 12:00 dienu*. Trečiadieniais už- 

. daryta." - -

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Sųriake ir redagavo teisiiunkiųj Joms Tolsta

(Tęsinys)

Ištuokos prąsymžj pareikšti gali tik patys sutuoktiniai, ne- 
tuokos prašymą pareikšti gali tik patys sutuoktiniai, ne
bent katras jų būtų globą uždėtas beprotis arba silpna
protis; šiuo pastaruoju atveju pareikšti sutikimų išsi
tuokti ar ištuokos prašymų gali tik globėjas. Ištuokos pra
šymų pareiškiant, apylinkės teismui pristatomas sutuok
tuvių metrikų nuorašas ir nurodomos sutuoktinių gyve
namosios vietos. Gavęs, sutuoktinių ištuokos prašymų, 
apylinkės teisėjas raginimais šaukia abu sutuoktinius į 
savo posėdį. Apylinkės teisėjas stengiasi paveikti sutuok
tinius atsiimti paduotų prašymų. Teisėjas šalių netaiko, 
jeigu yra nenugalimų tam kliūčių arba jeigu jiš iš ank
sto mato šalis nesusitaikysiant. Apylinkės teismas, su
tuoktinio prašomas, ligi byla nėra teismo išspręsta, ga
li: 1) priteisti iš sutuoktinio lėšų antrajam sutuoktiniui 
ir jo prieižiūroje esantiems vaikams išlaikyti ligi bylai 
pasibaigiant, jeigu jis gyvenimo lėšų neturi arba turi1 jų 
nepakankamai; 2) nustatyti, kieno priežiūroje bylos lai
ku paliktini vaikai; 3) įsakyti, kad sutuoktinis išduotų 
antrajam jo drabužius, skalbinius, patalinę ir kitus kas
dieninius daiktus. Šie patvarkymai vykdytini tuojau.

Šalims nesusitaikius, teismas sutuoktinius ištuokia. 
Teismo sprendimas daromas abiem sutuoktiniam daly- 
vajant. Sutuoktiniams be pateisinamųjų priežasčių ne
stojus į posėdį, teismas bylų sprendžia be jų. Jei antroji 
sutuoktinio gyvenamoji' vieta nežinoma ir jos per šešis 
mėnesius negalima nustatyti, byla sprendžiama ir ne
įteikus jam raginimo. Ištuokiamasis sprendimas praneš 
šamas nestojusiam į posėdį sutuoktiniui.. Jei jo gyvena
moji vieta nežinoma, ištuokiamasis' sprendimas skelbia
mas viena kartų teismo apylinkėje " labiausiai' papigu
siame laikraštyje.- Priimdamas ištuokos prašymų, teis
mas skirią teismo mokesčius: jei :sųtuoktinįs.pirma kar
tą išsituokia — nuo 100 ligi 500 Įitų^ antrą- kajtų, nuo 
300 ligi 1,500 litų, trečią kartą ir -daugau — nuo-1,000 
ligi 5,000 litų. Mokesčių' didumas^mustatoma&; atsižvel
giant į prašytojų turtinę padėtį. Santuoka laikbmsr pasi
baigusia nuo ištuokiamojo spye^d^^Isfte^|t£is^įdie
nosi. Ištuokiamasis
vidaus pasuose ar kitokiuose, asmens dokumentuoserį Jr 
pranešamas atitinkamiem^ 'metrikų yėdėjams^^pteižjimėti 
gimimo ir sutuoktuvių mė’^^dse^''<l^Dkoš,>W’Įdftįši&ti- 
tiijiaĄąi taikomi CĮįyJin^t|išęa^!^f
jie nėra priešių šio jst^ntQ i„i

VŲ Ištuokos. ... ' y ..J';■ ąhUri
Ištuoktimamš, jų'sUtikhh’u;’ pliĖok&fifač ^sb&tubk&jč 

jų' turėtoji' pavardė. Nesusitą^^;l^Ū&WMa^g;^šdfekj- 
mos prieš susituokiant tūretosi^ pąvą^ės^"''TstųŠkĖinįų 
neplnąmečiąi vaikai paliekami tėvui ir motinai pagal jų 
susitarimą. Tėvams nesusitarus, teismas, atsižvelgda
mas į.vaikų-reikalus, gąli visus vaikus ąr kuriuos jų pa
likti bet katram ištuoktiniui. Teismas prieš nutardamas 
katram tėvui palikti vaikų, gali atsiklaUšti paties vaiko 
noro, jei jis yra sukakęs ketųripįįką mętų .ąmžiąus. Teis
mas Įsako įsteigti globų, jei neraudą gąkmą Jięį katram 
■jltuoktiniui' pąlikti vąikoį tųri;tęįsę mątytis
su sąvo ne jam pąĮįktais vaikais. Jei ištuoktini&męgali 
susitarti sų vąikų globojančiu asmeniu dėl pasi
matymų tvarkos, tai šių tvąfkų riustąto apylinkės teis
mas. Ištuoktinis, kuris neturi gyvenimo lėšų ąrbą turi 
jų nepakankamai ir negalį jų uždirbti, gąH jų reikalauti 
iš antrojo įštuoktiuibi Nustatydamas išmokų dydį, teis
mas atsižvelgia į abiejų sutuoktnių turtinę padėti. Iš- 
tuoktiniš netenka-teisės gautį gyvenimo lėšų,7 jėigū jis 
sudaro kitą santuoka, santUokifįąĮ gyvena, be 'sutupktu- 
vių arba po ištuokos skaudžiai nusikalsta'prieš lėšas mo
kantį ištuoktinį. .

Pasikeitus ištuoktinių turtinei padėčiai," teismas, 
prašomas išmokas mokančiojo ištuoktinio arba jo įpėdi
nių, gali tas išmokas sumažinti arba ir visai panaikinti. 
Ištuoktinio įpėdiniai ištuoktiniui gyvenimo lėšų neturi 
mokėti daugiau, kaip trečdalį gryno pelno, kurį palė
kėjas gaudavo prieš pat mirdamas iš įpėdiniams tekusio 
turto. Lėšų nepilnamečiąms vaikams išlaikyti duoda 
abu ištuoktiniai. Kiek reikia lėšų nepilnamečiams vai
kams išlaikyti-ir kiek katras ištuoktinis turi mokėti, tė
vams nesusitarus, nustąto teismas, atsižvelgdamas į iš
tuoktinių turtinę padėtį. Ištuoktinio gyvenimo b? vaikų 
išlaikymo lėšos mokamos pęrijodinėmis išmokomis. Iš
tuoktiniui vietoje perijodinių išmokų gali būti sumoka
ma tam tikra sumą iš karto. Tokios kurtinės sumos gali 
reikalauti ištuoktinis, katras turi- mokėti išmokas, o 
esant svarbių priežasčių, to gali reikalauti ir tas ištuok
tinis, kuriam mokama. Kartinės sumos mokėtinumą ir 
jos dydį, šalims nesusitarus, nustato teismas, Įstuokti- 
niai kiekvienas atsiima savo turtą. Bendrai įgytąss tur
tas dalijamas tarp ištuoktinių pusiau, -jei negalimą nu
statyti, kiek katras jų yra prisidėjęs įgyjant tų turtų.

(Bus daugiau)
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Kiėk žinote atvėjų, lead susir-

DAIL. JONAS RIMŠA

vykiose, idėjų, kurios būtų tin- 
Mes dar esame

žiaus, tardamas, kad norėtų 
sitikti kai bus Kalifornijoje.

— Mario Vargas nori jus 
tikti, — aiškiai per telefoną 
sakė Jonas Rmša.

Kai aną karią buvau nuvykęs

; ftvieji pietūs su ijviem dailininkais
>V ’ ♦ ■_ ' • f.

j. Riiiifa ir M. Vargas yra spalvingi
sakų pasaulius, apie eskimus ar'apiankytj J. Rimšą, Mario Var- 
inėnus, apie lietuvius ir paukš-. Uuvo išvykęs su viena boli
dus, apie Tahiti ir gražias mo-' viete į meno galeriją.
teris, apie žvejybą, ir koniakąj Ritą savaitę, ’spalio 22 d. apie1 
apie Kauną ir Los Angeles, apie 3 vjjj p> nuvažiavau pas J. 
filosofiją ir mediciną, apie spau Rimšą į jo nuomojamą butelį 
dą ir televiziją, apie kapitaliz- ^ta Monica, Calif. Tenai ma
mą ir vargšą žmogelį. Politikos nęs jau^ė abu su dail. M. Var-, 
vengia ir stengiasi'užbaigt min- gu. Trumpai pasikalbėję vyko-į 
timi, kad jis jn*a lietuvis, ir tiek. me pas mus pietums.
Apie meną nelinkęs daug kalbė-: Ritą dieną, sekmadienį, jied- Į 
tų nors esame’palietę daugelį vjen p.:etus suruošė Edmundas |

|L^. -T— —-

?83isį profesorių globoti atskris
tų buvęs, mokinys, dabar taip 
į»t profesorius, net iš kito kon- 
Jtinepto, palikęs žmoną ir vai- 
.^kus visam mėnesiui?

Šio|į: idealistiniai pasiauko- 
*jąnti prošvaistė tokiame pilkai 
rmateriąl istitiame ir vergiškumą 
/puoselėjaučiame pasaulyje mane 
Uaiko pritrenkusi nuo to momen- J 
4toK kai.sustojau. ___ _  ________
j; Nemažiau įdomu, kad tas pro- dailininkų, tiek lietuvių ar sve- y. .jtrbai, gyvenantieji San-: 
rięsoriųs buvo v.ienintėlis lietuvis tirnųjų. !x_
^tolimoje Bolivijoje (Jonas Rim- 
\Šą) savo, įkurtoje meno mokyk- 
įioję. Dabar jo mokiniai jau gar- 
’’šenybės 'savo aplinkoje ar ir 

'’pasauliniu matiklju. Už parody- 
’tą- pasiaukavimą, širdį ir meno 
pėrdavmą jie yra labai dėkingi, 

' ėakyčiau-riet ‘‘mirtinai dėkingi”.
/. Spaudoje skaičiau vieno lietu- a(jresUs; j0 sesers Kaune, Vie
vio atsiliepimą 'apie Boliviją, ku _ _ „ . __

'Ttoje-jis .buvo apdovanotas mė- ^j0 vHniuje, jo geriausiam drau 
-daliu-.dėl to,- kad buvo tos patiki Schimel i Buenos Aires, ku- 
-Jta'ūtybėš kaip ir J; Rimša.

Irtoji" .žinutė man paliko ne- 
-pamirŠtarną -įspūdį,- tarsi spin- jr buvusiam mokiniui Mario 
-dulėliš- niūriai juodame-labirin- vargas į Paryžių.

'Ž i ./‘ 1 bar tą patį vakarą parašiau
y": Jonas’. Rimša'' man patiko nuo .laiškūs į okup. Lietuvą, įdėjęs 
tada,7.kai -jj . Buenos kaip buvau prašytas, mano da-

.įfAiręsė 'Netik .kaip; ^menininkas,; rytų nuotraukų su J. Rimša, ku- 
'bet' dar: daugiau kaip žmogus. >rių kai kuriose ir aš buvau. Pra- 
?Jis niekad nesistengė mane mo.Į šė keletą nuotraukų pasiųsti p. 
;kyti at Viršinti;’savo išmintimi, " 
.žiniomis,’ko .bevęk negali išveng 
Ui daugelis kitų; aukštai pakopu- 
Jsių, Aš su; juo. daugybes kartų 
”esu; kalbėjęsis įvairiausiomis te- nuotraukų. Taip pat laišką pa- 
/momis, Kaž kokiū būdu jis vis rašė M. .Vargui į Paryžių. 
.Įstengdavo sklandžai dalyvauti Iš jo sesers negavau jokio at- 
'jiokalbiūose. riet skirtingesnių sfliępirno. Manau, bijosi rašyti, 
nuomonių pasikeitimuose bet to ‘ ,. .. . . , ------

būdų, Įrid nei karto neatsis- 
. kyrėme su. kartėlių; gilioje gilu- 
Įntoję;žbS. to. -noriai . esu rašęs 
Vąpiė t^ mįri< dailininką, rir dar 
fpiir^Sių. Jis savyje turi kaž 
;ką‘nepaprastai mielo; Visad su 
".jųri malonų pasikalbėti net toli- 
iri iau šiotriis ‘."temomis,sakysime 

^įpįę. geologiją, jvairių tautybių 
garsenybės,-;apie: mistiką ar pa-

i ta Monica, Calif. Darė nuotrau- 
Kai J. Rimša buvo ligoninėje ikų, kiek filmavo. Pakvietė ir 

ir labai blogai jautėsi, sakyda- mudu į tuos pietus. Ypatingai 
mas “man bloga, labai negerai, daug ir gyvai kalbėjo J. Rimša, 
sunku alsuoti, negaliu valgyti, Kai kurios tų dviejų pietų lai
mėtu svorį” ir pan., kartą papra ku pareikštos mintys ar įspū- 
šė, kad parašytume jo artlmie-' džiai:
sfeffls laiškus. Paėmęs vokus ir _ pas Rimš maist jiedll 
urrasų knygutę prašė ussirasy-, g2minasi JoMS Bmokė Ma 

vio atsiliepimą'apie Bolivija, ku n0 mem į]ausimus sprendžiau- ™ g™^a

ir' . r. T,’ .. , 1 i tešla, bet Kalifornijos kiniečiai
gui Sehnnei j Buenos Aires, ku- ■ javinya koldaMnis tešlaitė- 
ns turi daugiausiai J. Kuosos ■ . supokuotas p|asti_
laišką, rašomų sistematingau.^^ jMrose Tokfe

kiek reikia vienam koldūnui. Te
reikia pasidaryti mėsos gaba
liukus, įvyniojus išvirti. (Kodėl 
tokio išradimo į amerikiečių rin 
ką nepaleidžia lietuvės šeiminiu 
kės?! A. G.). Marijui labai pa- 

j tinka lietuviški koldūnai. Jonas 
klausė: Marijau, ar pamokysi 
lietuviškus koldūnus savo žmo
ną (kuri prancūzė) ? “Ne, nes ta 
da man nuolatos reikėtų daryti 
tešlą ir virti koldūnus”

— Kartą La Paz, Bolivijoje, 
Jonas Rimša savo mokiniams 
uždavė nupaišyti nature morte.. 
Jis parengė obuolius, vaisius, 
dar ką ir palikęs vienus moki
nius išėjo į kitą kambarį. Po ge 
ros valandos atėjus ’risi moki
niai sustoję lygiai priešais natu
re mortą. “Kodėl neinate į šo
nus, juk yra vietos?!” Mokiniai 
juokiasi ir nei iš vietos. Tada 
jis paėjęs į šoną mato, kad obuo 
liai ir vaisiai nuvalgyti iš vienos 

parašė Mario Vargas iš Pary- pusės ir paremti degtukais, pa-

Chimel’iui į Argentiną. Tai at
liko mano žmonelė, parašiusi il
gesnį laišką. Vėliau, J. Rimša 
sakė, ans gavo laišką, bet be

Gi tas lietuvis, prie meno rei
kalų esantis Vilniuje, atrašė bai 
šiai sausą, atsargiai sudėstytą 
laiškelį, nei žodeliu neužsiminęs 
apie nuotraukas nei sakiniu ne
pasisekęs atviriau. Gal irgi ne
gavo nuotraukų; Ir žino kas bū
tų, jei parašytų atviriau...'

Iš p. SchimmeTio negavome 
laiško. Maloniai, ispanų kalba,

. r; 5

Tąčiau autorės teigiamas at
siliepimas apie Almeno “Saują 
skatinkų” verčia suabejoti pil
nutiniu subrendimu ir jaunimo 
literatūros reikiamu supratimu.

Pabaigoje straipsnio R. O. 
Siūlyti vėl grįžo prie kgiamų 
minčių:

12-tas įsakymas: Skaityk ir 
rašyk lietuviškai!

“Tėviškės Žiburių” 42 nr. jau
nimo puslapyje Rūta O. šiūlytė 
nagrinėja lietuvių literatūros ir
išeivijos jaunimo problemas. “Lietuviams karas buvo gi- 
Apžvelgusi tinkamų prieaugliui bis pergyvenimas ir tikrovė, 
skaitinių stoką, ji įtaigoja rašy-. Dėlto mūsų literatūroje dažnai 
tojams: 1 kartojama ta tema. Bet norint

“Reikėtų stengtis, kad jau-! galima sus rasti įdomių knygų 
karo tema ir perskaityti. Ką 
žinai, o gal ir patiks!’?

Kviečiu vyresnio amžiaus jau
nimą nors truputėlį daugiau

nuolis skaitytų lietuviškai su: 
džiaugsmu, o išmokti kokią nors 
pamokėlę galima ir beskaitant J 

beletristinius dalykėlius. I ...
Rašytojui nepaprastai sunkus skaityti bei rašyti gimtąja tėvų 

uždavinys parašyti pasakėlę, i kalba. Nebūtų sunkus uždavi- 
knygą ar eilėraštį vaikui. Mat, )nYs susiburti mažoje grupelėje 
užaugęs, pilnai subrendęs žnio-pr pradėti pvz. vaikui pasakėlę 
gus greitai pamiršta, kaip de- rašyti. Juk kiek idėjų kyla sto- 
šimties metų vaikas galvoja ir 
reaguoja į pasaulį bei aplinką’ karnos knygai...

* __ ; ■______ pilnai jaunystės dvasios ir gali-
. , , . z, j , !me lengviau vaikui perduotiredaktorų Vytautą Gedgaudą,L - 1 - ■ „, . . .... * ,, -’ mintis bei jausmus, negu pen-kurs irgi pasiūlė kalbėtis tik; • - b ... T > .>.__ . TZ__x_ ....__ 'sminkas rašytojas. Jau dabar

... j ma
žai rašytojų, o ateityje'kas per
ims jų vietas ir užims naujas?

Simas Sužiedėlis, buvęs Atei
tininkų Federacijos vadas 1952 
—1953 metais, sako: turėtų bū
ti vienuolika Dievo įsakymų. 
Vienuoliktas būtų “kalbėk lietu
viškai!” Prie vienuolikto aš

lietuviškai. Gerai. Karta, vienų H1-. . . , , , ., liūdna darosi, kad turime vaisių metu, norėdamas parody- - - 
ti gerą savo lietuvių kalbos mo- ę - - ' - . - - -
kėjimą, Rimša pakėjęs taurelę 
garsiai tarė: “Iki pasimatymo!”: 
(Turėjo būti: “iki dugno”).

Į Abiejų pietų metu J. Rimša 
J ir M. Vargas buvo be kaklary
šių. Bendrai, J. Rimša nemegs

galiukais taip, kad iš priekio at
rodo kaip geri vaisiai

— Būdamas Buenos Aires no
rėjo pasigilinti mene. Nuėjo pas 
garsų meno profesorių. Priėmė. 
Tada pasakė, kad neturės pini
gų užsimokėti už mokslą. “Jei 
neturi pinigų, tai negalėsi mo
kytis pas mane”, šis poelgis J. 
Rimšai paliko neužmirštamą 
skaudidulį visam amžiui. Vis gal 

yodavo, kokia neteisybė! Iš da-’pusę, laikomas dešinėje ranko- 
lies norėdamas atitaisyti skau-ije suksis į kitą pusę, Suglaudus 
desį, La Paz, Bolivijoje įsteigė- kojas vibruos vienaip, išskėtus 
savo meno mokyklą, kurioje vi- kojas — kitaip. Pabandėme, 
siems mokiniams mokslas buvo ' J. Rimša lietuviškai kalba ne-įtaigai, o .nž jį visas ligoninės, J0 mažesnieji prisitaiko tarp di- 
TįQT*flOlCHTTlloTvov i __1 _ y ______ i r—, „ —* * — _ —
- - __ Kartą savo meno mokinius į Ui? žodžių stokoja. Nesupran- ] dar kas mėnuo gąuna Social Se- 
La Paz’e išsivedė į gamtą. Ant^^mus žodžius pasakojau vokiš- eury Įstaigos, čekį, 
kalnelių išskirstė paišyti gam- 
tovaizdžiusl Netrukus jie pradė
jo šaukti, kad viėiiam tas heį- 
nasi,' kitam tas blogai paišosi, 
trečiam ir desimtam vėl kas nota 
kita negerai. Visą dieną bėginė
jo nuo kalnelio į kalnelį, žemyn 
ir aukštyn. Vakare buvo baisiai 
pavargęs, vos galėjo paeiti. Se
kančią dieną juos vėl išsivedė į 
kalnelį, bet dabar visus susodi-. 
no aplinkui, o jisai viduryje leng 
vai galėjo prie kiekvieno prieiti

Doris Cerea yra labai gyva ta kaklaryšių. Reikėtų gerokai 
pašnekovė, 
ir bet kur ką patyrusi apie lie
tuvius atneša pasiskaityti ar pa 
sako. Po pietų, ramiai sėdint sa- kyti pas J. Rimša meno. Jisai

■neseniai perskaitytą knygą apie 
metafiziką. Tema įdomi Rimšai 
ir man. Girdi, ant siūlo parištas 
žiedas, ramiai laikomas kairė
je rankoje pradės suktis į vieną

gerai apsiskaičiusi pagalvoti, kada jį būsiu matęs prlde(^ dvyliktą Dievo įsaky- . _ . - • * * m O K11 f f o 1 i 4--I- 7 17 —
su. • ■ ■

Rasa Arbaitė norėtų pasimo-|
mą būtent, skaityk ir rašyk lie
tuviškai!” K. Petrokaitis

lione, be kitko, pasakojo apie pažadėjo, kai tik pasveiks. Ir 
numatęs pradėti paišyti, kai iš
važiuos mielas svečias, kuris pas 
jį gyvens apie mėnesį.

Ligonėje J. Rimšai susidarė 
apie penkliolikos tūkstančių do
lerių sąskaita. Bet viską apmo
kėjo Medi-Cal. Labai patenkin
tas; Nėra nei cento įmdkėjęs 

j amerikiečių Social Security is-

labai gerai ir daugelio sunkės-į daktarų sąskaitas apmoka, ir 
Dili • J__ 1__ _ _ •__ O________7^1 O ~

žvaigždynai planingai 
pasiskirstė po erdvę

Pasedena, Cal. — Keturi Ame 
rikos mokslininkai, patys mo- 
demiškiausi erdvių fotografai, 
nustatė, (kad didieji žvaigždy
nai, kaip mūsiškis Pieno Kelias, 
labai planingai yra pasiskirstęs 
erdvę. Didieji žvaigždynai pasi
renka pačius plačiausius kelius,

džiųjų. Tas planas veikia ne tik 
Pieno’Keliuiį bet ir tolimiau- 
siems žvaigždynams. Vargas 

Vai®as j tam žvaigždynui, kuris nepaklau
ką reiškia jo paferdė ispanjškąi. Jeigu jis- pąts. nęsųsidėgina, 
Ne, nežino, pavaldė ir tielę JE^- f ?didįėji įslapsoS. vietos nepa-
aiškinam^i^^Įeiškia lietuvis-’ **
kai. Ir pasakomu kad jo vardas vinta ir išgaruoja, 
lietuviškai reiškia nedidelę jū-Į 
ra ir tariama Marios arba Mari-

kai. Sako, geriau lietuviškai kai Klausiame, arįp. Vargas žino, tam žvaigždvnui, kuris nepaklau 
bėti išmokęs ’ gyvendamas Lie- ‘ ---- ................................. - •
tuvos atstovybėje Buenos Aires. 
Labai‘maloniai atsiliepė apie Lie 
tuvos atstovus ir tarnautojus, 

-kurie su juo kalbėję tik lietu- 
yiikąi,- • . į . -: __ ______________________

Dail; J. Rimša, atvažiavęs - jus. jisai juokiasi, sako žmona valstybės prie savo nuostatų pri 
sgmenp-paroda’j Cleveland, Ohio nustebs, kai jis papasakos apie dėjo ir demokratinę santvarką, 
būvb'yX^ištojęs"pas “Dirvos” savo “lietuvišką kilmę”. ‘nes ji yra patvariausia.

lieką — visas žvaigždynas suš-

__ Europs bendros rinkos

nes ji yra patvariausia.

Vadina maestro
Dail. Mario Vargas, kuris da

bar yra pagarsėjęs menininkas, ! 
Joną Rimšą vadina maestro. M. | 
Vargas tapo aliejumi, akvarele, 
laku ir kuria grafiką. Jis yra 
studijavęs meną:

Academia de Sucre "Zacana 
Benavides”, 1941-1943 m. Boli
vijoj Atelier ide Jt^an Rimša, 
1943-1950 m., Bolivijoj Acade
mia de Rio de Janeiro, 1951 m., 
Brasil Museo Moderno de Sao 
Paulio, 1952 m., Brasil Acade
mia de San Fernando De Madrid, 
1958-1960 m., Ispasija Tecnicas 
De La Pintura Restauracion De 
Cuadros Antiguos, Ispanijoje.

Yra surengęs eilę meno paro
dų, kurių sverbesnės:

La Paz, Bolivijoj. Rio de Ja
neiro, Brazilijoj. Sao Paulo, Bra 
zilijoj. Lima —Cuzco, Peru. Ma 
drid, Ispanijoj. Toulouse, Pary
žiuje ir kt. Prancūzijoje.

Jo atsivežti paveikslai, laku 
paišiniai ant medžio, grafika yra 
verta parodų.

Pas mus pietuose dalyvavo ir 
italų žurnalistė, dabar dirbanti 
pas filmų režiserių Dino de 
Lavrentis, Hollywood’e. Ji ne
galėjo atsigrožėti rodomais Var 
go paveikslais. Paklaus^ dail 
J. Rimšą: “Ar nepavydite daili 
ninkui Vargui jo kūrybos ?” At
sakė: “Didžiuojuosi!” Atsaky
mas buvo labai staigus, tarsi vi
sai negalvojant pasakytas. Do
ris Cerea tai iš kart sugavo. 
Neįprasti, tokie humaniški san
tykiai tarp mokinio ir profeso
riaus, jai padarė neišdildantį įs
pūdį ir žadėjo apie tai kuria1 
nors proga parašyti.

savo “lietuvišką kilmę”.

^Taupykite d
pas mus

* *• - *■ ***»*• •»%**-•**♦?

$ palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

' Investavimo knygelės sąskaitom 
neša • ,<i

Pss mu* taupom! jūsų pinigai at
lieka didėlius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su-„ 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 

■Ir parūpina fondus namams įsigyti. (

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

UN I VE R
1800 So. Halsted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Pinigu* reikia dusti pašto Maces 
Orderiu kartu su užsakymu.

9 vai ryto iki 6 vaL vakaro, šeštadieni

"Tarybine” Sovietų Sąjunga

j naudojo Petrogrado darbininkų tarybos vardu. Jie aiš- 
I kino, kad Petrogrado darbininkų tarybas sudaro visos 
poltinės revoliucinės grupės. Petrogrado taryboje buvo 
socialistai revoliucionieriai, ilgus metus kovoję prieš ca
ro valdžią, ten buvo socialistai demokratai, sindikalistai, 
ir jokiai politinei partijai nepriklausomieji darbininkai. 
Petrogrado darbininkų tarybos vadęvybėn buvo patekęs 
L Trockis, nors jis pats niekad Petrogrado dirbtuvėse 
nebuvo dirbęs.

Ne Kerenskio valdžia spalio 27 d. (pagal naują kalen
dorių, tai jau buvo iapkr. 7 d.) buvo savo teisių atsisa- 
kusi, nei Petrogrado darbininkų taryba turėjo Rusijos 
valdžią paėmusi, bet ta diena skaitoma tarybinės val
džios atsiradimo diena. Kelias dienas Petrograde ėjo 
kovos tarp demokratinės Rusijos ginkluotų jėgų ir “ta
rybinės” valdžios jėgų. Antonov Ovsejenka ir Troškis 
laimėjo patį didžiausią mūšį, kai rusų gen. Brusilovas, 
vadovavęs vakaruose esančiai rusų ąrmijai, norėda-į 
mas išvengti bereikalingo kraujo praliejimo, perėjo 
bolševikų pusėn. Petrogrado darbininkų tarybon perė
jo didokas būrys caro karininkų, tikėjusių rusų impe
rijos galia ir Kerenskio nesugebėjimu tvarkyti valsty-J 
bės reikalų. Jų tarpe buvo ir karininkas Michailas Tu- 
chačevskis, kuris laimėjo bolševikams pačius svarbiau
sius mušius. ". \ ’ -į

Kad Petrogrado darbininkų tarybų valdžia būtų 
praplėsta, tuojau josios bazė buvo praplėsta- Prie “dar
bininkų tarybos” buvo pridėta “valstiečių bežemių ir 
mažažemių taryba”. Niekad Į “tarybinės” valdžios są
statą neįėjo nei vienas valstietis, bežemis ar mažaže
mis, bet ji buvo koalicinė. Ji ne tik žadėjo baigti karą ryba (ALT) siekia: jungti’visas 
su vokiečiais, bet ji prižadėjo duoti bežemiams valstie-

JONAS TRIČYS Laivai pajūryje

V. KAROSAS kartotinai išbandyta Lietuvai 
netekus nepriklausomybės. Kri
tiškas bandymas atėjo nacių oku 
pacįjos pradžioje, kada LAF or
ganizuoto sukUimo pasėkoje pa
siskelbė Lietuvos laikinoji Vy-

(Komentarai)
(Tęsinys)

kos visuomenę, bet drauge su
kėlė neišvengiamą konfrontaci
ją su lietuviškais antikemakrati 
niais politiniais veiksniais.

Ta tema teko plačiau pasisa
kyti komentuojant VIII ALTo 
Kongresą, kurią teks šioje vie
toje žymiai praplėsti. Iki šiol ne
teko užtikti mūsų raštijoje tvir
tinimo, kad Amerikos lietuvių 
išeivija susiformavo demokrati
jos idealu, poveikyje ir sudarė 
lietuvių tautos demokratijos 

avangardą. Toje dvasoję veikda 
ma Amerikos lietuvių išeivija įš’

Petrogrado, Rusijos, ir rusų pavergtų kaimynų val
džią pagrobusioji grupė išsilaikė valžioje 60 metų. -Val- 
džą pagrobė nedidelė Rusijos komunistų partijos centro 
komiteto grupė. Niekas nemanė, kad ta valdžios ištroš
kusi grupelė ilgai galės išsilaikyti tokios didelės imperi
jos priešakyje, bet ji išsilaikė. Visa eilė Įtakingų visuo
menės veikėjų pranašavo, kad ta maža grupelė ilgai val
džioje neišsilaikys. Tokių optimistų tarpe buvo ne tik Ru
sijos konservatoriai, bet ir Įvairaus plauko socialistai ii” 
net demokratai- Net pats Zinovjęvas su Bucharinu pasi
sakė prieš centro komiteto nutarimą grobti Rusijos val
džią ir imtis priemonių toje valdžioje išsilaikyti.

Nutarimas grobti valdžią buvo padarytas prieš mė
nesi. Leninas, Trockis, Antonov Ovsejenka ir kiti perver
smo šalininkai iš anksto pradėjo ruošti dirvą pervers
mui. Antonov Ovsejenka turėjo ryšius su nepatenkintais 
Petrogrado garnizono karininkais ir kareiviais. Trockis 
palaikė ryšius su nepatenkintais Petrogrado darbinin
kais ir Įvairių politinių Įsitikinimų darbininkų tarybą- Le
ninas sekė visos Rusijos nuotaikas, siuntinėjo instrukci
jas kituose miestuose laikomiems savo agentams ir nu
rodinėjo, kaip ir kada ruoštis valdžios grobimui.

Perversmą padarė nepatenkintų kanų-grupė, atsiun
tusi iš Kronštato karo laivą “Aurorą” Į Petrogradą, pra
dėjusi apšaudyti Smolny rūmus, kur tuo rrtetu buvo Alek
sandro Kerenskio valdžios būstinė. Pats Kerenskis išsku
bėjo iš Petrogrado, kad pasiektų kariuomenės štabą. Be 
premjero pareigų jis buvo ir karo ministeris. Jis buvo Įsi
tikinęs, kad kariuomenės daliniai pajėgs Petrogrado mai
štininkus nugikluoti ir valdžios prestyžą atstatyti, bet 
demokratinės Rusijos kariuomenėje nuotaikos taip pat 
buvo ne kokios. Trejus metus besitęsiąs karas juos jau 
buvo išvarginęs. Jie laimėjimų netikėjo, nes vokiečiai 
buvo geriau ginkluoti ir dar geriau organizuoti. Karei- , 
viai labai lengvai pasidavė gerokai paruoštai agitacijai. 
Agitatorių paklausė ne tik paprasti kareiviai, bet ir ka
rininkai ar aukšti generolai.

1917 metų spalio 27 dieną buvo paskelbta, kad jau 
nuversta Kerenskio valdžia. Tą pačią dieną buvo paskelb
ta “tarybinės” Rusijos valdžia- Faktinai valdžią bandė 
pagrobti bolševikų partijos centro komiteto grupė, bet ji vė. Dabartinė sovietų valdžia išsilaiko Andropovo sau- ti Amerikoje, kad galėtų išmaitinti sovietinio “rojaus” 
nedrįso tai padalyti bolševikų partijos vardu. Jie pasi- gumiečių pagalba. Brežnevas oficialias sukaktuvines alkanas burnas. ■

Ant šio idėjinio pagrindo buvo 
pastatyta ALTo veikla nuo pat 
pirmųjų lasvinimo žygių. Pirma
me ALTO Statuto punkte pasa
kyta: “Amerikos Lietuvių Ta-

Amerikos lietuvių demokratines
čiams žemės. Ji prižadėjo vykdyti tą žemės reformą, j®sas bendram darbui —- remti,
apie kurią Viktoras Čemovas ir Marija Spirdonova palaikyti ir skleisti pagrindinius 

demokratybės dėsnius lietuviųkalbėjo Rusijos valtiečiams. Leninas priėmė socialistų) ^. k .ju.ngtinių
. _ L’ i 1 j ! ir jos] Amerikos Valstybių nepriklauso

mybę, garbę ir demokratinę san
revoliucionierių žemės reformą, bet praktikoje 
nevykdė. Leninui buvo reikalinga platesnė bazė val-
džios priešakyje išsilaikyti, bet vėliau. Rusijos valstie- tvarką; remti ir palaikyti visų

— didelių ir mažų — lygias tei 
sės Į laisvą, nepriklausomą vals
tybinį gyvenimą; kovoti už pa
grindines žmogaus asmens tei
ses”. 

? į , . .

Priešingai Lietuvių Chartai, j kiomis kovomis iškovotas demo-

čiams žemės jis nedavė. Prižadėjęs bežemiams ir ma-j 
žažemiams žemės, jis nieko jiems nedavė. Jis atėmė iš 
mažažemių tuos sklypus, kuriuos jie turėjo, bet duoti 
jiems nieko nedavė. Visą Rusijos žemę jis suvalstybi
no, kad galėtų nusinešti kariuomenei,- 'policijai ir ko
munistų partijos nariams 
duktus.

Rusijos bolševikai išsilaikė valdžioje 60 metų tik 
todėl, kad pirmomis perversmo dienomis jie sudarė 
specialią ginkluotą jėgą, kurios svaigiausias tikslas 
buvo ginti bolševikų valdžią, Leninas sudarė specialią 
komisiją (črezvyčainaja komisija), kurios priešakiu.1 
buvo pastatytas nusigyvenęs lenkų bajorėlis Feliksas 
Dzeržinskis. Jis turėjo teisę suimti, tardyti ir' be jokio 
teismo žudyti kiekvieną tarybinės valdžios priešą. Jie 
galėjo šaudyti žmones be jokio teismo. Jie tai darė net 
be joko tarymo. Dzeržinskis buvo Įpareigotas tiktai 
Leninui duoti atskaitomybę iš savo prievartos veiks
mų, daugiau niekam. Ta pati policija ir šiandien eina 
tas pačias pareigas- Ji saugo, kad niekas nebandytų pa
sikėsinti prieš sovietinę valdžią, .šiandien tai policijai 
vadovauja Andropovas.

Sovietų Sąjunga mini 60 metų savo sukatį. Komu
nistų partijos centro komitetas mini 60 metų valdžios 
priešakyje išsilaikymo sukaktį. Per 60 metų nei Rusi- mas, bet tai buvo tiktai sukakties minėjimo- paruošia- 
jos piliečiai, nei komunistų pavergtų tautų vergai nie- mieji darbai Per 60 metų bolševikai nepramoko pakan- 
ko nerinko, jokių Įgaliojimų valdžios atstovams neda- karnai duoons užsiauginti. Brežnevui tenka javus pirk-

klausomos demokratinės lietu- 
vos atstatymą. Įvykęs 17 grųo-

reikalingus žemės ūkio pro-l ^paminėjusiai nei vienu žodaų[kratines laisves, sukrėtė_ Ame-

EUGENIJA ŠIMKŪNAITĖ

SLIBINO GUOLIS
TAURAGNAI IR JŲ APYLINKES 

e Tada, lur būt, aukso amžius buvo: oriai ir 
tingai gyveno tauragniškiai, darbai jiems sekėsi, lau
kai derėjo, toli merginos grožiu garsėjo. Ir iš to gar
so nelaimės prasidėjo, badžių, tingimų žemėje išsipe- 
rėjo geležinis slibinas. Iš bado perkaręs, dirbti tingė
damas, geležiniu kailiu žvangindamas, slibiniūkščių 
lydimas patraukė į laimingus ir turtingus kraštus. 
Patraukė svetinių turtų įsigeidęs, o dar daugiau — 
gražiųjų merginų trokšdamas.

tur-

Nors tauragniškiams darbelis ne vargelis, nors 
aruodai pilni, prainelalo irgi netrūksta, bet tingi
niams duoti — ne gerą svečią ar pakeleivį pamylėti. 
Užkeltais vartais neprašytąjį pasiliko, merginas pas-

mo vadovas, kreipėsi į Areeri- 
I kos lietuvius įvairiopos pagal
bos, bet jos nesulaukė. Kodėl? 
Į tai atsako “Sukilimo” autorius 
paduodamas laibai svarbią doku

“Dirvos” 1941. VII. 4 d. laido
je buvo paskelbtas “Lietuvai Va 
duoti Sąjungos” pareiškimas,

mai: “Mes visuomet stovėsime 
už demokratijos principus ir

tų demokratinių yąfetjrbųi prin-

bikus k tautų pavergėjus:Irikos lietuvių demokratinę iš
eiviją, kuri stojo griežtai! kovon 
prieš įvykdytą smurtą ir re&a-, , . , ,

llavo te-okratijos .atstatymo pla^ worn. Ame-
'Lietuvoje. Atsakydamas dikta-l“1^^ 
tūrinis režimai užtrenkė dūris Y.31-
veik visai Amerikos lietuvių .y ’ . S. Blėdis,-J, J. '-u-

I apie demokratiją ir jos atstaty
mą Lietuvoje, ALTas -kietai ir 
aiškiai pasisako ,už..-“apjungimą 
Hetuvių demokratinių jėgų” tuo 
ątsirubežiavo ųųo,. visų diktatū
rinių, totalitarinių ir bendrai 
antidemokratinių lietuviškų idė 
jinių ir pilitimų sąjūdžių. Tame 
glūdi TLTo stiprybė, kuri ati
darė jam duris į Baltuosius Rū-lja įrodė savo ištikimybę Ąme- 
mus, Kongresą ir i plačią Ameri I rikes idealams,-kuri, buvo pa-„

pareiškimoCentjno Valdybos yar

.Tokia savo laikysena išeivi-

iškilmes pradėjo savaitės pradžioje. 'Sovietą valdžia iš
leido milijonus dolerių šiai sukakčiai paminėti su pom
pa. Josios nariai sako kalbas, mini “revoliuciją” ir, vis 
dar tikisi užkariauti pasaulį. Oficialiai' minėjimas ėjo 
ištisą savaitę, nuo Brežnevo kalbos, bet visokius minė
jimus komunistai pradėjo prieš mėnesį.. Mes apskaičia
vome ir- spalio 19 dienos Įžanginiame “Bolševikinė “re
voliuciją” parašėme ,jog tai spalio perversmo minėji

m'okratijos ir Lietuvos Nepri- 
klausomybės Sąjungos” pareiš
kime, ' tūpusiame -INaujIenosę 

1941. 25;<L laidoję^. ,
...“Kol Lietuva-bus poljit- 

lerio letena, tol ji negalės-’tupėti 
tikros žmonių valdžios.. Kiek
viena Hitleriu fcwjčroleje';-suda- 
ryta “vyriausybė?' bus privers
ta tarnauti jo politikai, kurios 
tikslas yra pavergti silpnąsias 
tautas ir užvaldyti pasaulį”. T

(Bus daugiau)

HGHT HEART DISEASE

y;
vanduo kaulus išnešiojo, lomose ežerai sutyvulia- na, ar jam pirmame ar antrame, o gal ir japonų ka- j MARIJA POVILICNAITŽ 
vo . . . -

Ir kitaip smakd-slibino pasaka sekama ... Nuo 
šiaurės krašto, nuo blogosios žiemių šalies, kur sau
lė motulė niekada neužeina, - kur mėnulis tėvelis ne
silanko, sliuogė alkanas slibinas, įmanytų — viską 
prarytų. Ties Kuleliskėm, ties Pilkeniais pasitiko 
slibiną tauragniškiai. Bepiga lengviems tau raguiš- 
kiams ant eiklių žirgų buvę, o sunkiam geležiniam 
smakui tarp kalvelių, tarp balų nei pasismaginsi, nei 
pasisuksi. Ir įsiutęs slibinas, it piemenų erzinamai 
bulius, nebematęs visų, tik paskui vieną šokęs. Para
ginęs Tauras eiklųjį žirgą, aukštajai! Taurapdin 
skriste nuskridęs. Žirgas tik a įsispyręs, ir Tauragną 
it sparnais perlėkęs. Kiti sako, kad neperlėkęs, o kaip, 
narūnėlis perplaukęs, šokęs ar plaukęs, liet Tauras 
sveikas kitan ežero krantan nusigavęs, o slibinas, ge

re kas nutikę. Kol kelios kartos nugyvena, kai kurių | 
įvykių tik griaučiai belieka, prie jų kili raumenys 
priauga, kita oda apsitraukia.

Tauragno ir su juo susijungusių ežerų lomoje 
ledynmečiu stambių ledo luitų gulėta, juos žemėmis 
užnešė, o pradėję tirpti luitai smego it slibino griau
čiais styrojo, Kad ir ne visus tuos luitus, bet dalį jų, __ Į___
tikrai matė senbuviai, trumpą ledynmečio vasarą ' Druskininkų, žodžiu, pabaigai — vieni malonumai, 
paskui elnių ir mamutų banas atklydę prie pasitrau- Malonumai ir proga pasigėrėt? kaip Druskininkų reiš
kusio ledyno liekanų. Matė ir labai ilgam įsiminė.' kininkai, sukūrę šiame take nemaža altanų, suolelių 
Metrinius ir trimetrinius driežus daugelyje kraštų ir poilsiui, pavėnių, sugebėjo išsaugoti gamtos hariųo- 
šiandien be jokio vargo galima pamatyti; tikriausiai, i jos elementus ir sukūrė reto grožio trumpos jįo-
sausmeginius (panašius į darbar Kazachstane gyve-' kelionėlės taką.
venančius) ar krokodilus anksčiau ar vpliau putė ir j Kelionė baigta. Kas jaučia turįs jėgų, moka |y- 
mfisiškiai prpprotėvių seneliai. Akmenimis ir lazdo- giuoti pagal azimutą ir nori įveikti antros sunkutpo 
mis ginkluoti, net jei ropliai ir nebuvo taip agresy-i kategorijos maršrutą — gali eiti mūsų pėdomis. Kini

____ir prisiminė šimtmečių šimtmečius, Ne-j liauja savo išmanymu. Tačiau ar taip, ar kitaip Ne
sunku tokius senolių prisiminimui ir su ledo luitų' žygiuodamas kiekvieaa^ suras mažų mažiausiai tp's 
liekanomis susieti, ypač jei jos it driegas nutį-1 dalykus; įvairioj gapitos. maloniu žmonių įdomiuose 
susios._____________________________________________rkaimuoae, taip pat Ir į- sveikatos. Pušynų

Daug jaunesnė antroji pasaka. Ne taip jau iŠ to-| kvapas lydi nuo pat Kapčiamiesčio, 
lianos šiaurės, o tik iš Daugpilio plūdo geležim kau
styti kalavijuočiai. Pažiūrėk į tokią keliu besiraitan
čią vorų — ... . T
uos padeda, ir klampynės, pelkės, akmenynai 
viems lengvai įveikiami, svetimiems — sunkiai 
lenkiami. •»

ŠVENDUBRĖ, RAIGARDAS,

(Tęsinya)

Na, ir paskutinę dieną -s- mišku be tako ir ke
liu iki Ratnyčios kaimo. Nuo čia — “Saulės taku” iki

ležinių žvynų spaudžiamas, iš įuirio nieko ncbemi-įVŪSj j^p dar išlikę varanai, gerokai nuo šių slibinų labiau peliuką tygfls keliai, nuo kaimo į kaimą te|e- 
tuokdamas, persekiotojų išvargintas, kaip vandenini prisikentė, ir prisiminė šimtmečių šimtmečius, Nė-1 liauja savo išmanymu. Tačiau ar taip, ar kitaip ke- 

lėpė. Užsirūstino, tai patyręs, slibinas, švyst uodega<puoigs _ taip dugnan jr grimzdęs. Sinku tokius senoliu prisiminimui ir su ledo luitų Ižygiuodamas kiekviena* sųrgs fflpžų mažiausiai tris
vienon pusėn ir išmušė nuo pačių Tauragnų ligi
palos, lomų net trijų narių, kaip ir uodega nariuota,! 
o pačiu galu — dar prie šeduikių ir Cystapolės. Švy
sterėjo kiton pusėn — išmušė lomas ties Nečioniš- 
kėm? KJykiais ir Katlėriais. Ir pats pašokėjęs žemėn 
dribo — Tauragno lomą išmušė. Nuo pačių Taurag
nų ’:zn Varniškių. Baisus slibinas geležinis, smakl- 
gurkt ii t < ?elį su visu žirgu nurijęs, bet narsūs buvo 
tauragniškiai, nrisalėjo, tarp žvynų nusmeigė, ir liko 
slibino maita iį oti. Pavasariais vandenys plūsdami, 
žemėmis ja apneie. Laikui bėgant, ji sutręšo, supuvo,

Tauragniškiuose ir daugiau lokių pasakų apie 
slibinus ir užpuolimus rastum. Lyg ir turėtų kokia 
reali priežastis būti, tik kad visų pasakų minimas 
metas labai nesutampa. Lyg jau ežeras buvęs, o prie 

Ijo ir turtingos tauragiškių sodylx», lyg patį ežerą sli- 
Į Linas išmušęs. Kaip gi taip!

Ogi niekota nuostabaus nėra — ne visi įvykiai 
vienodai giliai atmintin įsibrėžia, dąr greičiau iš at
minties išdyla. Ne kiek čia laiko nuo pasaulinių ka
rų praėjo, o senasis žmogus, žiū, jau ir nebeatsime^

- tikra* slibinas ropoja. Namuose ne tik šie-, 
sa- 
ap-

(Bus daugiau)

(Pabaiga)

SKAITVKITB m t*LATO<WTB ' 
DTENHAfVn “X’AUJTE?’ASl 

r ' • * t

4 — Nauji«n«, Chlcafo 8, TU — Saturday, "Kis



DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*stchę$ttr Community klinikos 
ĄUdicinof $ rėkt orius

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

M^ical Bgildlns). Tel. LU 4-6446 
P. .ima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skanduoti 374-8004.

INKSTŲ IR ILAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. R. G. ĘĄLUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKQLQGJNI CHIRURGIJA

ŽUVUSIU UETUVIU SĄRAŠAS

n **

Pakumprip

Tri.: 562-2727 arba 562-2728

Rex.: GI 84)873

AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĘ CHIRURGIJĄ 

6132 So. Kędzie Avė-, WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

s'liepia, skambinti Ml 34X>01.

BE 3-5893

GYHYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ UfiOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Morkūnas Vincas, Maciūnų, 
Prienų 46.9.6.

Da:4idūną'tč, Albina, Makū
nų, Prienų 45.5.13.

Morkūnas, Kazys, Maciūnų, 
Prienų 44.7.29.

Franka, Motiejus, Čiudiškių, 
Prienų 46.8.17.

Maceina, Klemensas, Giniūnų, 
GarFavos 47.3.5.

Pfrikvartas, Jurgis, Giniūny, 
Prienų 46.8.17.

Klimas, Antanas, Pakumprip, 
Garliavos 45.6.9.

Juocys, Kazys,
Sąrašas žpvusjų lįetevių ant- Prienų 46.2.22. 

rosios okupacijos metų. Dau- Juocys, Juozas, 
giaįisiai ęlą yrą pąrtįganąi ąrba šaltupio 44,12.2. 
bolševikų įtarti partizanus palai Matulevičius, Petras, 
kę ūkininkai. Sąrašas liečia lik Šaltupio 45.8.2. 
Suvalkijoje žuvusius. !
atvežtas į vakarus ą t bėgus j o pąr' Šaltupio 45.8.2. 
tizanų vado Juozo Lukšos-Dau- Gudauskas, Antanas,

I inanto-SkrąjŪno-Miškinio Lietu Išlaužo 44.11.1. 
vos Laisvės Kovotojų Rinktinės, Karalius, Juozas, Šaltupio, Prię- 
vado J. Daumanto ir rinktinės 
žvalgybos skyriaus viršininko 
Mažyčio.

J. Daumantas grįžo Lietuvon 
ir ten žnyb. -

i i

Prienų vąisč.
Kleiza Jurgis^ Pakampiškių k., 

nužudė Veiverių NKVD 472.5. ^Marijampolės 1945.
Kleizalte, Anastazija, Pąką-»

Pakumprip,

Išlaužu,
Rugių gubos (Tapyba)

Mažeika S/ Evans

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Jėzui Kristus psgydys tavs". — Ap. Darb. 9:34.
Šituos žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ištiktam, kuri apaštalas 

rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki toL kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų ranku uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto rietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap
reikštojoj, turėjo tik dvylika pamatu.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: - -

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

Sąrašus j Matulevičius, Kostas, Išlaužp,

Išlaužp,

nų 47.6.18.

Prienų miestas
Šumauskas, Antanas, Dariaus 

-Girėno g., Prienų 46.5.28;
J Stakutis, Juozas, Vaitkaus g4 
Prienų 45.11.9.

šalčius, Pranas, Revuonos g.,

s gali padaryti dar jauni ir viso
kius kitus susirinkimus ir pra
mogas — pramogėlės lanką mū 
sų “Margučio” ir Televizijos 
programų pranešėjai, dar jau
ni, bent nelabai amžiaus naštos 

į į žemelę palenkti vyrai. Jeigu 
Mūsų lietuviškoje Chicagoje Jie Sali lank>'li Pobūvėlius su 

r-^liin vatendė- šampanu, gėrėtis ir grožėtis

Skaitytoju Balsai]
.Dėl mūsų radijo ir televizijos 

parėmimo

OPTOMĘTR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI l 

26ią W. 71 st, Tel, 737-51.49 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tręč

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rdSTREET, 
Vai. antrad; 1—4 popįęt,

Ofiso telef.: 776-2880 _
' Rezidencijos te i e f.: 448-5545

DR. V1T. TAURAS
VO..S i; GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

■; Sandra praktika, spec. MOTERŲ iigos.
:rV i Ųnsas 2652 WEST 5Sth STREET

OFISO VAL;; pirm., ąntrad., trečiąa 
.< f- ir penKt. 2-4 ir 6-tLvąL vąk. šeštadie

pagal susitarimą.

Kleazalte, Anastazija, raką-, t Šilavoto valse, 
piškių k., nužudė Veiverių NKVD. Į
47*^^^ : - ■ \ ■ I Mieldažys, Andrius, Žarstos,

Balkūnas, Jurgis, Pakampis- Igliškėlių 45.1.17.
Mieldažiepė Ona, Žarstos, Ig

liškėlių 45.1.17.
Mieldažys, Jonas, žarstąs,'Ig

liškėlių 45.L17.
Radzevičius, Jurgis, Ingavaųr 

gio, Marijampolės 45^^.
Garbaravičius, Klein., Puziš-

kių, Šilavoto 45.6.13.
Radzevičius, Vincas, Inga van

gi®,-^Prienų 45.5.15.
Šiupienius, Vincas, Janaukos,

nužudė Šilavoto NKVP

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

turime net tris radijo valandė
les įp vieną televiziją su lietu
viška progrania. Kad visiems 
jų vedėjams reikalinga visų mū 
sų -lietuvių parama, dėl to gin
čo, nebūtų, jei visi jų programų I 

ringai prieš okupantą nusitei- 
?kusių organizacijų susirinki

mais ypač Alto konferencijo
mis, kur svarstomos labai ak
tualios laisvinimo problemos. 
Baigdamas šį trumpą žodi pra
šau radijo Barčus savininkės 
dėl jo neišsižeisti, nes dėl jos 
spaudos pranešėjo subjektyviu 
ino nekalta. O kai dėl “Mar
gučio” pažiūros apie šaulius, 

•” re- į 
apie Sofijos Barčus valandėlę, ’ daktorius Br. Kviklys, pajuokt 
kur labai subjektyviai reiškiasi me, vadindamas juos tiktai 

blizgančių mėgėjas’’.
Jonas-Kavaliauskas

juose atsilankiusių poniučių 
suknelėmis ir tuo, kiek pastaty
ta bonkų ant stalų (apie ką jie 
daro savo pranešimus), tai, ro
dos, jiems būtų nesunku pasi
domėti ir mūsų didelių ir ko-vedėjąi mums visiems lygūs ir 

lygiai objektvvūs būtų.
deja, taip nėra.

“Margučio’-ir lietuviškos te
levizijos programose jaučiamas 
jų vedėjų subjektyvumas, nely
gus mūsų lietuvių traktavimas, 
vieniems šimpa tizavimas, o 
kitiems didesnis ar mažesnis 
atstūmimas, jų veiklos nutylė
jimas ir jų veikėjų ignoravimas.

Tą patį galima pasakyti ir j tai čia bus kaltas ‘‘Draugo

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1M1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1695-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tu.: YAnU 7-1741 -1742

i

kur labai subjektyviai reiškiasi 
jo savaitgalinis spąudps prane
šėjas, labai į “bendradarbiavi
mą” palinkęs senelis veikėjas,

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

Pažėra. Bronius nužudė Šila
voto NKVD 45.9.1.
- -Pauža, Stąsys, Ęlžbieciįįkos, 
■Šilavoto 46.6.13. •

Raguckąs, Stasys, Ejžttiecip- 
kbs, Šilavoto 46.6.13.

Širvinskas, Pranas, Elzbiecip- 
kos, Šilavoto 46.6.13.

Stravinskas, Antanas, Elžbįe- 
činkos, Šilavoto 46.3.10.

M^kušaųškas, Antanas, šiap-. Slavickas, Jonas, Rudiškių, 
4 Garliavos 46. 
d Plioplys, Petras, 
i Šilavoto 45.

Baliulis, Vincas, 
Šilavoto 45.4.12.

Lapinskas, Jurgis, Jiestrakįo, 
Marijampolės 1946.
Ramanauskas, Kazys, Zaretps, 
Veiverių 44,8.

Mieldažys, Albinas.,. Jieslrą- 
kio, Šilavoto 45.4.25,

! Labutis, Klemensas, Maciulis-

Okanas, Petras, Pakauniškių 
k., nužudė Šilavotą NKVD 45.4. 
23. ’
' Gudynas, Vytautas, (justaity
nęs k., nužudė Veiverių NKVJX 
17.2.5.

Klimas, Antanas,- Išlaužo, Gar 
riavos NKVD’ 45.8.2.
" Ylockaįėtris, Povilas, Priepląu 
kio, Prienų NKVD 464,22

Šalčius, AlĮiinas, Prienlaukip,, 
Prienų NKVD <544'

Stačius, Matas (?), Prienlap- 
kio, Prienų NKVD 46.4.22.

Mockapętęįs, Siųianaš, Priep- 
aukio, Prienų 15.4.26.

Karalius. Jurgis, Prienlaų- 
;io’ Prienų 454.26..

. Mikųšąųakąs, Jurgis*. šjaulia- 
dų, Prienų 45.10.2.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTĄb 
Aparatai - Protezai. Med. bąn- 
aazai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports? ir t t.

2850 West 63rcį St„. Chįcagp.411. 606Ą 
Telef,- PRpspect 6-5084 

——— —
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 6std STREET 

Telfonai: pR #-0$83 įr PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė;
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

r

iškii^ 4*i-ietių. 46.3.1U. .
. Gerulis, Vincas, šiaūL'škių,
Prienų 4b-9-.b- -

Kelmonas, Povilas, šauliškių.
Prienų 45.14),2._
- Petraitis,, Adomas, šiauliškių
Prienų 4fi-W-?-
Petraitis, Kazys, šiauliškių, Prie 
nų 46:10-2: ' '

Aukštakalnis, Kazys; šiaulįš-
kių, Prįeųų 46.4.22. ?

lupias, PačiiuRškių, I
Prienų 46.5.9, - kių, Šilavoto 45.5.4:

Stravinskas, Povilas, Maciu- Degutis, Albinas, Paslavančio, 
ių, Garliavos 47.3.5.------- |;šilavote'45.4.

Markūnas. Ąnįąiias, ^feęiūuųį Matuzevičius, Matas, Mačiulius
Prienų 45.5.12k , kių, Šilavoto 45.4.

Morkūnas, Jonas, Mariūųų, Paulauskas, Antanas, Skuiges,
ršlaužo 45.5.13. Mąrijaiupolės 45.7.2.

- Morkūnas, Juozas, Maciūnų, .
Išlaužo 46.1.1Ž ---------- *»«“«)•

Čikąbudos,

dažnai savo spaudos praneši-. VOKIETIJA TURĮ V AR 
Įmuose piršdamaę tiktai savo bos GQ su tER0RISTAIS 
’ tomskes (-frontminku Irimu- Į
viralo) idėjas, nepaisydamas ki-I BONA. — Vakaru Vokietija. 1. 
tų pažiūrų lietuvių ir kitokiojępre^Ia^leni pareiškė, kad ji 
“sėjoje” barstomų idėjų... Dar į niekuomet nežadėjo nusileisi! ! 
kas metasi i akis — tai tas, kadj “juodarankių ’ teroristų reiką-' 
tie subjektyvūs lietuviškų pro- į leviniams, pagrobusiems žy- 
.gramn vedėiai ar in rantei ai UUJ vokiečių. pramoninikų

Schleyer, arba pagrobusiems 
lėktuvą su keleiviais.

Janaukqs,

gramų vedėjai ar ■pranėsėjai 
musų plačiąją visuomenę atsi
mena tik tada, kai reikia jiems 
ištiesti ranką, prašančią aukų. 
Šiaip jie prisimena tiktai “sa
vuosius’, okupantui palankiuo
sius, jam atsidavusius, tegul, dar j 
ir neparsidavusius, tiktai lietu-* 
viskam reikalui kenkiančius, j 
Altos ar šaulių susirinkimuose 
ar parengimuose jų visai neiną.- 
tyti. Jei Barčus radijo spaudos 
pranešėjas dar galėtų tą savo 
“apsileidimą” pateisinti savo 
sunkia amžiaus našta, tai to ne

SUSIRINKIMŲ

Šių metu lapkričio mėn. 9 d. 2 vai. 
po pietų Šauliu Namuose, 2417 W. 43 
St., šaukiamas Lietuviu Pensininku 
Sąjungos narių susirinkimas. Bus < 
trumpa programa, užkandžiai ir lo
terija. Nariai, kurie dar nėra sumo- * 
kėje nario mokesčio, galės vietoje ' 
sumokėti. Valdyba

■' j , " . , 11'T* '

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi v arritumv.

ANTANAS VILIAMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

PADĖKA
MŪSŲ MYLIMAS SŪNUS

=LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

Sėst. 3:00- 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. BRAZDZIONYTE
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TIVAS IR SŪNŪS
MARQI ĖTTĘ FUNĘEUL HOME
L / 2533 W. 71st Street

Telef-: GRovehill 6-2345-6

Telef,:TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

Chicagoi
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vi*» programai ii WQPA, 

1490 kil. A. M.

Liriuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 

'— 1:00 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL, 60629

■' ■■■■—1

netikėtai mirė 1999 m. spalio 13 d., suląųkęs 47 metu amžiaus. 
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai dėkpjąme visiems už asmeniškai, rąstu ir spaudoje 
pareikštas užuojautą^ ątsiląnkymą koplyčioje ų? dalyvavimą bažny
čioje. už aukąs šv. Mišioms ir palydėjimą į kapines. Jautriai dėkojame 
dr, P. Kisieliui, nuoŽirdžigi ujjaptusiam ir suteikusiam laidotuvių metu 
medicinos pagalbą. Dėkojame V* ir B. Motušiams, visokeriopa pagalba 
palengvinusiems mūsų skausmų valandas, ir A, Ašokliui ir S. Prans- 
kevičiui už vėliavas prię karsto. . .

Gilus ačiū Sv. Antano parapijos klebonui kun, J. Stankevičiui, 
kunigams A. Rutkauskui ir R. Saudžiui už Sv. Mišias. Nuoširdų ačiū 
tariame kun. A. Rutkauskui u$ maldas koplyčioje, už pamokslą baž
nyčioje ir palydėjimą į kapines Dėkojame sol. J. Varneliui už giesipes 
ir muz. A. Skriduliui už vargonavimą pamaldų metu bažnyčioje.

Gilią padėką reižkiąme karsto nešėjams: J. Švedui, J. Talandžiui, 
K Jakštui, S. ’Lokautui, R Surpanui ir V. Motušiui, taip pat A. Jui- 
kevičiui už jautrų atsisveikinpno žoetį prie kapo, ir dr. B. Motų-* 
*’ - - ^’“ Bikinusiai Cicero lietuviu respublikonų partijos vardu,

lėkojąme <*ioero respublikonu pirmininkui J. F. Kim- 
7^1 -R mums jautrią užuojautą, asmeniškai 
If taip pat Lietuvos N. IC savanoriams. Dėko- 

. Račkauskui ic Ą, Pieniui, o laidotuvįų 
rūpestingą ir tvarkingą patarnavimą.

Žienei. atsisvei
Nuobrdžiai di----- - .
bartu i ir poniai, BĄpeiškųsiems mums jaw
atsilankant ‘ . t

jame už nuot
direktoriui D. A

Didžiam Prūsų lietuvių veikėjui
BUTKUS - V ASAMS

1446 So. 50th Ave^ Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003DR. VALTERIUI DIDŽIUI
mirus,

reiškiame gilia užuojautą žponai Liudai 
Didžienei, dukroms Rūtai Didžytei-Vasaus- 
kienei, Ievai Didžytei-Arienei ir sūnui Mais 
tynui Didžiui iy jų šeimoms bei anūkams ir 
kitiems giminėms. Kartu liūdime.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YA rd a 7-1138-1139

NULIŪDĘ TĖVAI

- Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Rezistencijos Sąjūdžio vardu

MARTYNAS BRAKAS
Ki

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpoblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tlnia 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, H. 974-441*

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 74111

__ 0
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Klubo valdvba

Tel. 737-7200 arba 737-8534

“NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS

PAVARDE m VARDAS

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

teatro 
S-gos 
kričio 
Daley

280-p 
' 3:30 r

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Seeking female companion age 
mid 40’s to mid 50*s. Write lo:

kas klausosiinanožodžio irdiki 
tuo.
amžina

BUILDERS AND CONTRACTORS 
• N«my Statyba ir Remontas

Frank ZapolH 
tzoayb w.ySffi st.

GA 44654
NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 8060$

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

ins komisija JubOlejinlij metq proęa 
į visus lietuvius pasekti lietaviSkos 

prenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti

BRIDGEPORTE išndomojamąs . 4 
kamb. butas 2-me aukšte pavieniui 
arba rimtai porai be guvuliukų. S119. 
Tel. 927-2150 šeštad., po 1 vai., o šio
kiadieniais po 6:30 vai. vakaro-

Q Vajaus proga prašau siųsti N»njiena» dvi taraites susipaii 
nimui nemokamai ir be jokių jalpareigojimų.

Chicagos Anglijos-Britani- 
jos Lietuvių klubas, prisiminus 
mirusius klubo narius šv. Mi
šių aukoje š. m. lapkričio 6 d. 
12 vai. p. p., sekmadienį Jėzuitų 
koplyčioje. Nariai ir artimieji 
prašomi pamaldose dalyvauti 
ir Vėlinių proga prisiminti mi
rusius. (Pr).

LAIKRODŽIAI Ir BRANOENYBtS

Pardavimu ir Taisymu 
2646 WEST 69th STREET 
fofriL: REpvMIc 7*1941

— Linda Vitkauskienė iš Tin- 
ley Parko davė Economist k<į>- 

Macey re-

“Jąu laikąs stebuklui”
r.-Radij a programoj;banga 1106.3 
FMlapkriėia5’d.šeštaxiienį,: 9:10 
vai. vak. ‘‘Geroji.^aujiena' Lie- 
įuviąmsv/pen ‘Tdetavos Aidus”.

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

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

SekinadieriimfeH
• -, * •r'-t

Biblijos valandėlę
i1'’.' \ ‘ S •- -•

Partiatdoap.

RENTING IN GENERAL 
etfaf j :

jienų paramai. Nuoširdus dė

Box No. 216, % Naujienos, 
1739 Šo. Halsted St.

Chicago, IL 60608

V. Belecką, New Yorke 212-382-6440.
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190
M. Kielą, Chicago j e 312—434-9655

Namai, Žemė — Perdovlmul 
REAL ESTATE FOR SALE

Laimos Lapinskienės lėlių 
spektaklį ruošia Moterų 
Cleveland© skydus lap- 
6 d. To teatro spektaklis 
kolegijoj buvo sėkmin-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

M. I I M K U S 
Notary Public

INCOME TAX SIRVIC1 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vortfmol, gimini v 
EMcdotimal, pildomi pilietybei pra
šymai ir kitokį blankai )

Siuntimai i Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Anchor Aro. 
Chicago, IIL 60632. Tol. YA 7-5980

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
BIUJIENAS

SUNNY HILLS, Florida, 
skrendame ir automobiliais važiuojame 

vienam savaitgaliui lapkričio 12, 13 ir 14 d

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave^ Hot Springs, Ark

Alberts* lr KsstuH (težinsi, Srv.
Kambariai Ir kitchenette vienetu 
Spalvota TV. Mldomaa maudymo 
ii baseinas, telefonai, valkams žaitfi 

mo aikštelė. Galima rwvvotl te! 
501A23-9IIA

- -WiHew-Springs - ■ --- ' 
St. James of the Sag

WILLOW TRAILS
’APARTMENTS

Live-in king-size 1, 2, & 3 Bdrm.
i ■. Apts./

Forest Preserve A Nature Trails 
Out-side your door!

Beautiful views, quick access to Ste
venson & Tri State . / : 
Appliances, air cord., carpeting, dis
posals, swimming pool, playground 
and extra walk-in storage space.

1 Bedroom from $220.00,
3 Bedroom from. $325.00.
8000 ARCHER ROAD.

(South Side, 1 Blk. West of 
LaGrange Rd.).

Open Daily 10 to 6 p. m.
Sunday 11 to 5:00 jP. M.

CALL: 839-5585.

AR jAC PASIDARBTr
SA vo testamenta ?

Tug rdkalu; Jtnhs gali daug 
padėti teisini n k ci Prano gulo pa- 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga—

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkoinis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legališko- 
mis formomis — Ę3J5O.

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

w D E M ilf I O > 
62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui; «utomobH1e 
Liability apdraudimas ponrinlnkims 

Kreiptis
J? A. L A URA I T I S? ' 

4M5 So. ASHLAND AVB. - 
52*4775 .

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Namai, ±«ma L- Perdavimui 
real estate for sale

ELECTROS ĮRENGIMAI,
< ^.PATAISYMAI _

Toriu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbo rir užmiesčiuose greit, ga-_ 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 SoC WasMensw Ave.

Tai. 927-3559' L

HELP WANTED — MALk 
. . Dsrbinlnky Reikia

bandė, nes Vitkausku sodas Mi
chigan valstijoje turi gerą obuo
lių derlių. Jos gaminių ir do
vanotų obuolinių kepinių biri 
galima gauti St. Julie parap. bą- 
zare, 7399 W. 159 St., lapkri-

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
Tel. 247-5081

— Sen. Frank D. Savickas 
įteiks Illinois kongreso stipen
diją sportininkui Audriui Kry- 
geriui’ Lituanicos klubo banke
to melu lapkričio 26 d. šaulių 
namuose. Bus pagerbti žymie
ji sportininkai. Vasaros sezono 
6 klubų pirmenybėse Lituani
cos futbolo' rinktinė iškovojo i 
2-irą vietą. ” ' ' '

(Town of Leke)

Dežo rumv, |J lauke Ir tt vMemu 
Oerbet garenfvetae.

Skambinti YA 7-9107

BRIGHTON PARKE, 43-čia prie 
Californijos gatvių. 5 kamb. 1-nie 
aukšte mebliuotas, apšildytas butas 
vienam arba dviems asmenims, ar 
vedusiu ponai. Nuoma sutartina. Tel. 
847-2863 vakarais arba rytais.

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 6 D. NUO 9 RYTO IKI 4 VAL<POPIET-
Pirkite dabar Kalėdines dovanas saviškiams tir siuntiniams į:LIETUVĄ \

Didžiausias už bet kada buvusi išpardavimus Philmaid Lingerie —- 
pižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžiu apatinu
kai. Įvairūs gabalai medžiagos, apsiuvinėjimai, elastjkos juostos. Nailono, 
satino, trikotažo ir kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dyi^o."
SPECLALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ MALDEIJS TTK 50 e. iki"?!, 
Tai tik labai maža dalis krautuvių kainos. Specialus chalatu -išpardavimas.

Douglas ”L” sustoja prie Ratine ir Morgan stočių.

1022 W. VAN BUREN STREET ĮI
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU. SU SAVO ARTTMATSTĄTSį

Didelė automobiliams aikštė veltui

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 43rd St, Chlcagc

< TeL 767-0600.

pirmas tomas — Lietuviu tautos atgimimas iki 1914 rlK •—gaunamas 
knygų parduotuvėse. Baigiamam ’ruošti antrame tome — Mūšy tautos 
istorija iki 1920—1922 m., trečiame—Lietuvos nepriklausomybės matai. 
Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiekvienam lietuviui ir 
graži dovana švenčių 4>ei kitomis progomis. Kietuos* viršeliuose,

560 psl^ kaina $15.00. Užsisakyti leidėjo adrgsu:

J. URBELIS, 1649 NO. BROADWAY? MELROSE PARK, IL 60160

10 BUTŲ tvarkingas muro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu namų Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis į gražų jį ^Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.

MŪRINIS 2 aukštų, ‘6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. Marquette Parke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus, 2 butų mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi
ni j aus/langai, Atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $30,000.

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.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVER 
2591 W. 69th Chicago, IIL 50629. — Tri. WA 5-27S/ 
033 Sc. HafsM Chicago, HL 60604. — Tat 2544328 

V.VALANTlNAS '

LABAI ERDVUS 2 aukštų 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.

organizacijų na- 
tik $2 už $1,000 ap-

— Dr. Leonas P. šulas, bai
gęs medicinos mokslus Vienoje, 
Austrijoje, iš pirmojo karto iš
laikęs (JAV Medicinos tarybos 
nustatytus -egzaminus, gauda
mas gydytojo ir chirurgo teises. 
Medicinos skyriaus <lirektoriaus 
dr. Janavičiaus rekomenduoja
mas, dr. L. P. šulas pakviestas 
ir jau pradėjo dirbti Shapiro 
Development ligoninėje, Kan-

— Vincas Kulbokas iš Cicero,kakee’ 1L Jam Pavestas darbas 
apylinkės, nesenai užsisakęs Nau1 P*™08105 bei greitosios pagel- 
jienas, tapo jų rėmėju. Kartu 
su prenumeratos metiniu mo-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
J MARIJA NORĖIKIENĖ

2608 West 69tk SU Chicago, m. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rtiler Ivalrip prokfų.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIV. .

X Pasakyti tiesą šiais laikais 
/ra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
trontacijos, nors dabar daug 
kas non presti madą, kad bei> 
dra darbia vi mss su sovietais yra' 
patriotinis aktas, paliekant sų 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

ir atsiųstą joms paramą.

— Ponia Ona Isbach, Los An
geles, Cal., nuolatinė 'Vetuviš- 
kos spaudos rėmėja, atsiuntė to- 

• kj laišką: “Skubu sumokėti me
ilinę prenumeratą. Rasite taip 
pat dešimt dolerių, kuriuos pa
naudokite, kur labiausiai reika- j .
linga. Pasigendu A. Mirono 
straipsnių apie įdomius dalykus 
ir p. Kaributo nuotykių aprašy- 

i mo iš kelionių po pasaulį. Ne
gi jie daugiau nekeliauja ir ne
rašo? Džiaugiuosi ir labai ver
tinu visų kitų bendradarbių 
raštais ir aš visų jų pasigesčiau, 
kaip pasigendu p. Mirono jr p. 
Kaributo straipsnių. Linkiu vi

ešiems geros sėkmės gyvenime 
ir spaudos darbuose”.

šymas papuoštas L. Vitkauskie
nės ir jos kepinių nuotrauka. 
Ji išrinkta tos parapijos Mote
rų klubo pirmininke.

— John Balanda išrinktas 
Vittum Parko Piliečių Lygos vaL 
dybon iždininko pareigoms.

— Eleonoros Zapolienės ir lie
tuviškų kalėdinių ornamentų 
nuotrauka buvo Įdėta Econo
mist trečiadienio laidoje, skel
biant, kad tokių puošmenų ii* 
ornamentų gairiybos kursai bus 
lapkričio 8, 1^122 fr 2 d.’ ^6 
v. v. Ford City Prekybos centro 
žemutinėje Pęaęock. Alley-sa
lėje. jDaĮyyiai {praspirti regis
truotis 'Pįekybog;. ^entrę>,xašti-

— Illinois valstijos loterijoje

— A-Radzevš’ius, Inkster, 
Mich., gavo iš savo artimųjų ke
letą Naujienų numerių susipa
žinti. Jis jas užsisakė nuo lap
kričio 1 d. panaudodamas plati
nimo vajaus atkarpa. Labai dė
kui. Taip pat dėkui jo biėiul'am. 
supažindinusiems jį su Naujie
nomis ir turėjusiems teigiamos 
įtakos. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui dvi savaites ne
mokamai. Visi skaitytojai pra
šomi aktyviai įsijungti į pla
tinimo vajų, visi lietuviai kvie
čiami susipažinti su Naujieno
mis ir tjas užsisakyti.

— Antanas Dumčius, Cicero, 
111., nuolatinis rėmėjas ir daug, 
prisidėjęs prie platinimo va
jaus geros sėkmės, pratesda-, 
mas prenumeratą, atsiuntė dvi
dešimt dolerių Mašinų fondui 
ir penkinę už kalendorių. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau 
j ienas vieneriems metams ir 
įteikė penkinę jų paramai, bet 
pavardės prašė neminėti. Dė-i

r^ęą^is mrr 
Jėi<5:24;

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

AmeriKoi neturtu meon^cio steigėjus bet Uetuvlikof Mpaudor pirmu- 
xxzs ir atsekant būtinai pareigaa amžiniai lietuvybės iiWnrni tkel- 
biaznaz Naujieną platinimo tajtx

NAUJIENOS trintai stori tr korėja až Llaturw ir Uatrria tairrf.
saidimoa ir necidėdisue į sandėriui sa ekuptntaij ar ji įfiBo 
tžnližSL

NAUJIENOS palaiko rim Heturii demokratinei trupei. Ji bendru Imtitr 
djai ir remia visu lietuviu bendruochu darbui bei tikatnc

NAUJIENOS atstovauja tyliąją beturiu drovumą šiaii pariznettmo, reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vi 
skelbdama platinimo vilų kreipia 
spaudos pirmūnų pavyzxfluais užsii 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir vilos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesMa.
KAINUOJA: Chlogoft Ir Kamdo|e rrwtamf — S30.D0, pqmI mefg flOt, 

trims min, — SA50, vienam min, S100. JAV yMom matams 
— $26.00, pvsal mėty — S14B0, viansm mėn. —- $2.50, Užsienio^ 
•v — ĘH-00 metimą. Suslpsžhtfmof siunčiamą arvaHg aamsbMl.

Prašoma naudoti žemlxu es&nfią atkarpą.

— Rochesterio lituanistinėje 
mokykloje mokosi 32 mokiniai. 
Juos' moko Gailė Tamosjunaitė, 
Dari ils > Kašinskas ir Rimvydas 
Tamošiūnas, taip pat mokyklos'Bonanza traukime lapkričio’ 3 
vedėjas Bronius.Krokys. Tėvųpdr laimėjo 54, 980 if/5171,'spal^ 
komiteto .pirmininkas yra Vai- ĮVa geltona. ; ^v.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PLAUSTYMO STAKLIŲ
— SHEAR OPERATORIAI

Turi būti patyrę nusistatinėti ir ap
tarnauti piaustymo mašiną. Geras 
pradinis ‘atlyginimas. Nuolatinis ap
skritu metu darbias.

r . r . - ~r»'
kedvale Steel corp.

•' -704 S. Maplewood Ave. 
Teirautis angliškai.

. TeL 829-3161 -

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę uuo ?1W ikf 
>IU,UUU Sum vienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLAJ orgam. 
z.ucijoj. Vaikams, ir jutiiiuu- 
luiits pigi i EKM apdruuda: 

'l,(MMr lik už 3 dvi. melams, 
.tems yra ir taupomoji — E>1 
luwiuLUt apdrauda aukštajam 
aukšliu arba studijoms. Kiaus 
rite apie grupinę Akcidentaię 
tparaudą 
.ianis — 
iraudą. Dėl šių ir kitokių io- 
lormacijų skambinkite Kristi* 
.įai Austin % Naujienos 
l et. 421-tSlUa fPrh

bos skyriuje.

— Solistė Juoze Krištolaitytė- 
kesčių jis atsiuntė dešimkę Nau-1 Daugėlienė yra pakviesta atlik-

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pks TiBniDželJ
Įf.netari tauHnlak* įfflV.

ChiotgojB ——

ifrakSURiTEINĄ 
263482S 

VaVl JA sęžfi (ištaiga*) ir 

OaHr /m

timeninę dalį lapkričio 16 d. St. dis Draugelis. 
Petersbudge rengiamame Ki 
riuomenės šventės minėjime!

— Ele na Kulber išrinkta Lie respondentei Joy 
tuvos vyčių 41-mos kuopos ceptus apie obuolių panaudoja 
Brooklyne pirmininke, o valdy- mą kepiniams. Ji sudarė receptų 
bą sudaro Veronika Avežienė, į knygelę ir juos pakartotinai iš- 
Juozas Bulevičius, B. Y. Radzi- 
vanai, E. P. Sandanavičius ir P. 
Kazlauskas. Aktyvinant veiklą 
ir projektuojant planus, suda
rytos ir sudaromos įvairios ko
misijos.




