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GURECKAS TIESA NUSLEPIA
SALVADORO SOSTINĖJE POLICIJA 

NUŠOVĖ 37 RIAUŠININKUS
PRIEŠ DEMONSTRANTUS PAVARTOJO AUTOMATUS, 

SAUGIAI VAŽIUODAMA ŠARVUOČIUOSE

SAN SALVADOR. — Prieš 
dabar Salvadorą valdančią chun
tą kairusis elementas reiškia ne
pasitenkinimą, išreiškiant tai 
demonstracijomis ir net riaušė
mis. Spalio 29 d. tokių demonst
rantų 150 asmenų grupė sosti
nės centre buvo sulaikyta poli
cijos ir kariuomenės dalinių, 
įsakant riaušininkams . išsiskirs
tyti, bet jiems'nepaklausius iri 
pradėjus pulti centrinius valsty
bės rūmus — National Palace — 
ir policijos viršininko būstinę, 
ir pradėjus deginti gatvėse auto
mobilius bei užtverti gatves 
šiukšlių dėžėmis bei iš namų

Generolai ir admirolai 
prašo atmesti sutarti

Buvęs Pentagono vyriausiojo 
štabo viršininkas, admirolas

Rodezijcs ministeris 
kaltina prez. Carterį

Rodezijos, dabar naujai vadi
namos Z mbabve valstybės vy
riausybės užsien’o reikalų mi
nisteris David Mukome pareiškė 
spaudai Vašrigtone, jog labai 
yra juok nga ir neteisinga, kadi 
JAV nepripažįstančios Z’mbab-' 
vės slaptų ir nevaržomų balsavi
mų gyventojų išrinktos vyriau-! 
sybės, kuri yra viena iš kelių!

Thomas Moorer rugsėjo 6 dieną. Afrikoje esanč ų demokratiškų .
liudydamas Senato užsienio rei
kalų komitete SALT II sutarties 
klausimu, įteikė Senato komite
tui l,ū78 Amerikos generolų ir 
admirolų pasirašytą peticiją, 
kurioje jie griežtai pasmerkia 
SALT II sutartį, kaip kenks- • 
mingą JAV saugumui.

Peticijoje kariai įrodo, kad 
Sovietų Sąjunga jau 10 metų

Į- vyriausybių. Nepripažįsta, ne- 
ž ūrint, kad prez. Carteris yra 
pasisakęs už žmogaus teises ir 
pasišovęs jas visur ginti. Esą. 
rinkimai buvo visiškai laisvi ir 

. slapti, steb’nt privatiems JAV 
stebėtojams rinkimų bei balsa-

Į vimų vietose.
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tempiamais rakandais ir bal- Kaip nesilaikanti jokių pasira- 
dais, policija paleido į rįaušinin- šytų sutarčių, stipriai ginkluoja- 
kų seriją šūvių iš automatų, nu- i si ir ruošiasi eventualiam karui 
šaudama 37 demonstrantus ir i prieš likusį laisvąjį pasaulį, 
tiek pat, o-gal ir žymiai daugiau * 
sužeisdama. Nepatvirtintomis ži
niomis, manoma, kąd_ sužeistų 
gali būti koks 100 asmenų^.

iškaitant ir Amerika. Esą. So- 
vietų Sąjunga neužginčijamai 
didina ir tobulina savo atominių 
ginklų arsenalą — puolamųjų ir 

įrodinė- 
. ,______ -oudu didelė jėgų per-

Salvadorė, kai karininkų chun-( svara pasidarė Kremliaus ponų 
ta, š. m. spalio 15 d. nuvertus! • nau(jaj
prezidento Carlos Humberto Ro-1 ,.r.. _ . , . .. --- -■•

-..;r><merQĮ'iyyriausybę;rpradėjo vai-! Apie tai praneša 1979 m. ru.g-č
U dytįikraštą.--. Įkr.gįeĮ kraštą vai- . s®3° hięn. laidoje koalicijos..

dančioji karininkų chunta tar- “Taika per Stiprybę.” leidinys 
tum pro'pirštus žiūrėjo į grei- vardu “Insider”. Pasąk to biule- 
čiausiai 'Castro ’agentu sukurs- tenio, tie visi pasirašiusieji ka- 
tytų kairiojo elemento reiškia
mą nepasitenkinimą. Net mieko 
jiems:nedarė, kai jie pasigrobė.

;300 įkaitų iš dviejų vyriausybės
■ ministerijų, kurių dalį taip, va
dinamas Popular Revolutionary.

I'Bloc paleido, bet .'pastvertą mi-
■ ništėrį ir aukštesniuosius valdi
ninkus tebelaiko įkaitais. Riau
šininkai daugumo yra ginkluoti 

•lėngvsSsiais ginklais.
į 5 t’ T ‘ •

Policija ir kareiviai labai 
greitai' sutvarkė riaušininkus, 
užblokavo miesto centrines gat
ves ir apsupo tuos riaušininkus, 
kurie tebelaiko pasiėmę Įkaitus 
vyriausybės rūmuose. 

' . ; Kaip visada tokiais atvejais, 
• šia proga pasinaudojo padugnių 

taip vadinamas neturtingasis 
elementas, kuris Salvadore pra
dėjo išdaužinėti langus, išlaužti 
duris centrinės Liepos 14 d. Pla- 
zos rajone, kuriame yra turtin
giausios miesto krautuvės.

vardu “Insider”. Pasąk toribiule-

riškiai yra įstoję - nariais į mi
nėtą koaliciją' ųį. esą,- jais nepa
tikėti būtų nesąmonė, nes jie, 
būdami daug metų aukščiausia
me Amerikos -gynybos poste, 
naudojosi, slapsčiausiomis Ame
rikos valstybės žiniomis. Kai jų 
karių uniformose draugai negali 

. laisvai pareikšti savo tikrą nuo
monę, tai kiti į civilinį gyveni
mą išėję generolai ir admirolai 
gali nevaržomai pareikšti savo 

į nusistatymą' ir. nuomonę.

Europa pasisako prieš 
SALT II sutartį

Anglijos oro pajėgų vicemar- 
šalas Š.W.B. Meanul ir Vakarų 
Vokietijos generolas J.S. Graf 
Kielmansegg, buvęs viršininkas 
sąjungininkų karinių jėgų cent
rinėje V. Europos dalyje, pasi
sako prieš SALT II sutartį. Jie 
sako-, kad patvirtinta SALT M 
sutartis verstų europiečius to
lintis nuo JAV ir glaustis prie 

^Sovietų Sąjungose— —
Ą. t f Į . ’į į : Į

‘2 J?/gaudžia už kryžių •' f ’ 
‘ .f statymąy : : - ?

' * □ I 5’ * >• ; ' v - 'lf '

VILNIUS: KB ’Kronikos
praneša-, kad už kryžiaus pake
lyje pastatymą- Ričardas Pet
rauskas buvo išsiųstas į kariuo
menę Kinijos pasienyje. Anta
nui* ' Žilinskui atimta teisė į 
mokslą ir užginta jam ginti- 

’ Kauno politechnikume diplomą. 
Jis paverstas eiliniu darbininku, 
nors jau' buvo išklausęs ir išlai
kęs egzaminus iš visų politech
nikumo kursu. - . v *

Chicagos majore Jane Byrne pareiškė, kad ji ne tik 
siūlysianti Demokratų partijos Kandidatu senatorių 
Edward Kennedy, bet ir kit”j raginsianti balsuoti 

už. šį senatorių.

RAŠĖ V. KAMANTUI LAIŠKUS, 
BET JIS NEATSAKINĖJA

VLIKAS BANDYS PALAIKYTI DRAŪJGIŠKUS 
SANTYKIUS SU VISOMIS ORGANIZACIJOMIS

CHICAGO, III. —? Antradienį 
paskelbtoji dr. Kazio Bobelio 
kalba sukėlė didelį Chicagos lie
tuvių susidomėjimą. Pirmadienį 
“Margutis” paskelbė vieną dr. 
Bobelio kalbos dalį, o antradienį 
tą kalbą baigė.

— Nei Bendruomenės atstovas 
dr. Gureckas, nei vėliau inž. V. 
Kamantas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, apie 
konflikto eigą Washingtone tiks
lių žinių nepaskelbė. — pareiš
kė dr. Bobelis, VLIKo pirminin
kas. — Aš asmeniškai prieš p. A. 
Gurecką nieko neturiu, aš tik
tai sakau, kad jis netiksliai in-Į 
formavo savo viršininkus apie^ jjs turėjo teisę gyventi ir kur jis 

išsivysčiusį i jau lankė universitetą.
i — Publikos spaudimas padėjo 

° I išlaisvinti iš kaceto Simą Kudir- 
111 I ■ .

ką. panašus spaudimas į Ame
rikos vyriausybę būtų naudin
gas ir sportininkui Vladui Če- 
siūnui. — baigė pasikalbėjimą 
su Sun-Times dienraščio redak
toriais kun. dr, J. Prunskis.

Soortininko Vlado 
Česiūno reikalu

ALT informacijos direktorius 
kun. dr. J. Prunskis pareiškė 
Sun-Times dienraščiui, kad spor
tininkas Vladas česiūnas tikrai 
buvo pabėgęs į V. Vokietiją ir 
kad jį atgal pasigrobė Sovietų- 
Rusijos slaptosios politinės tar
nybos agentai. veikią V. Vokie
ti jo jet^Tai patvirtina patys So
vietu laikraščiai. Esą. Amerikos

C- • ■*

sportininkai tuo būdu yra įpa
reigoti per JAV vyriausybę rei
kalauti. kad česiūnas būtų grą
žintas atgal į V. Vokietiją, kur

ARHAMERIKA SUTIKS DUOTI MAROKO 
HLIKARALIUI DAUGIAU GINKLU?
KARALIUS PRAŠO GINKLŲ GINTIS NUO SOV. RUSIJOS 

GERAI GINKLUOTO “POLISARIO FRONTO”

Sen. Kennedy praneš 
žinia lapkričio 7 d.

WASHINGTON, DC. — Se
natorius Edward Kennedy pa
reiškė, kad jis tiktai lapkričio 
7 dieną oficialiai paskelbs, kan
didatuos jis prezidento parei-

goms. ar nekandidatuos. Jis gali 
ir ■ nekandidatuoti, jeigu rinki
minė kampanija bus “nešvari”.

Chicagos merė J. Byme žada 
paremti senatoriaus E. Kennedy 
kandidatūrą, nors jis dar nepa
reiškė savo nutarimo. Anksčiau 
majore buvo lyg ir nutarusi 
remti prezidentą Carterį, bet vė
liau ji pakeitė savo nuomonę.

Reikalauja paleisti 
visus politkalinius

LONDONAS.— Politinius ka
linius ginanti organizacija “Am- 

.nesty International” pasiuntė 
laišką Sov. Sąjungos komparti- 

I Jos . vadui L. Brežnevui, reika
laudama besąlyginio visų poli
tikių kalinių paleidimo.

: < ! ■ ■ 
KALENDORftLIS

Spalio 31: Liucilė, Volfgan- 
gąsj Medgina, Tanyilė, ,Eigilas. 
i " Saulė teka 6:20, leidžiasi 4:48.
£Wtdras "Šiltas^ lyno*. i

’ ► * * * r;

Kalifornijos gubernatorius Edmund Brown Jr, 
siekia sudarytų Demokratų partijos grupę, kuri- • 
jį siūlytų prezidento pareigoms. Vyrauja įsiti
kinimas,,kad jis būtų patenkintas, jeigu pręz. 
Carteris, jį pasirinktų viceprezidento pareigoms,.

, bęt prezidentas nelinkęs,to d^ryti^na.s(

Jau ketveri metai kaip vyks
ta partizaninės kovos šiaurės va
karų Afrikoje, kuriose yra įsi
vėlę keli amerikiečiai. Ameri
kos “media” (laikraščių, radijo 
ir televizijos informacijos prie
monės) dabar atkreipė smalses
nį dėmesį, kai prez. Carteris, 
pasak spaudos, panoro rimčiau 
į tas kovas įsivelti, suteikiant 
Maroko karaliui daugiau ir mo
dernesnių ginklų. Prezidentas, 
esą. tai darąs patariamas savo 
patarėjų, bet nepaklausant vals
tybės sekretoriaus C. R. Vance 
ir apsiginklavimo bei nusigink
lavimo departamento patarimo 
ginklų neduoti.

Svarbiausia, tai darąs turėda
mas prieš akis artėjančius rinki
mus ir nujausdamas amerikie
čių nepasitenkinimą, perleidus 
Sovietų Sąjungos įtakai Afga
nistaną. Iraną, kai kurias sritis 
Afrikoje ir dabar atsiradus rusų 
kariams Kuboje, ypač, kad to- 

. kiam prezidento sprendimui yra 
palankus saugumo reikalams 
patarėjas Z. Brzezinskis, gyny
bos sekretorius H. S. Brown ir 

1 visi kariniu jėgų viršininkai — 
> Pentagonas.

-Nors libėrabniai nusiteikusi 
spauda, kaip Sun-Times, mano, 
kad prezidento sprendimas yra 
blogas, bet vis dėlto prez. Car
teris paprašęs Kongresą duoti 
leidimą perleisti Maroko kara
liui prašomus ginklus: Cobra 
tipo malūnsparnius, lėtai skren
dančius “Bronco” lėktuvus ir ki
tų smulkesnių ginklų bei šaud
menų, kurie yra labai pravartus 
kovojant su partizaninio tipo 
bandolerais. Kaip žinia, šiaurės

, žemės turtų ir- kurią sritį -Mh- 
rokui atidavė Ispanija 1975 me
tais. Toje Afrikos srityje ka
riauja taip vadinamas Polisario 
Frontas, remiamas ir stipriai 
ginkluojamas Alžyro. Libijos ir 
Sovietų Sąjungos valdovų.

Amerikiečių spaudos svarbiau
si argumentai prieš prez. Car- 
terio sprendimą yra tie, kad Al
žyras yra svarbiausias Amerikai 
pardavėjas natūralių dujų ir iki 
10G įvežamo žemės aliejaus 
(naftos). Esą, supykęs Alžyras 
galįs tą brangų pardavimą nu
traukti. Pasak spaudos, geriau
sia būtų, jeigu prezidentas var
dan taikos ir demokratiškos sa
vivaldos neduotų Maroko kara
liui nauju ginklų, bet paspaustų 
prie taikos.

Suėmė prezidento Park 
sekretorių

SEOUL, Korėja. — Pietų Ko
rėjos karo vadovybė įsakė su
imti buvusį przeidento Park as
meninį sekretorių. Sekretorius 
Kim Kae Won buvo žvalgybos 
rūmuose, kai prezidentas Park 
Chung Hee buvo nušautas ir at
imta gyvybė visiems penkiems 
prezidento asmens sargams. Jo
kio įrodymo nėra prieš suimtą
jį prezidento sekretorių, bet yra 
tiktai ta aplinkybė, kad jis žu
dynių valandą buvo žvalgybos 
centre, o vėliau jam leista eiti 
namo. Tai ne nusikaltimas, bet 
teismas nori išaiškinti, kodėl jis 
taip lengvai buvo paleistas.

tf«|rpakarų Afrikoje yra nemažai

VLIKo posėdyje i” 
konfliktą. Dr. Gureckas buvo-, 
pasiruošęs VLIKo nariams pa-j 
sakyti kalbą. Vėliau jis žodžiu! 
papildė pasirašytą kalbą. Dr.! 
Gureckas tvirtino, kad jis kal
bėjo JAV LB, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenės vardu, bet 
Kanados Lietuvių Bendruome
nė panašaus įgaliojimo jam -ne-i ’ 
buvo davusi. Mes paprašėme.} 
kad dr. Gureckas įteiktų VLIKo ] 
valdybai pasirašytą ir skaitytą 
tekstą, bet jis to rašto neįteikė. 
Vėliau jis minėtą pareiškimą 
perdavė inž. Kamantui, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkui.- Vietoj pasiųsti minė-

I tą raštą VLIKui. jis atidavė jį 
■ Kamanuti, o pastarasis labai ne-> 

tikslius komentarus padarė. Pa- 
re škimas buvo taikomas VLI
Kui. tai jį reikėjo VLIKui ir 
įteikti, bet taip nebuvo padary-. 
ta. o vėliau VLIKui padarytas 
pareiškimas buvo iškraipytas.

Dr. Bobelis apgailestavo, kad 
yra dvi Bendruomenės, bet n>e-l 
kas negali paneigti, kad yra dvi 
Bendruomenės. Kovai už Lietu-' Tamkevičiu.

< . .1
vos laisvę yra reikalingos visos 
lietuviškos organizacijos. '__

Lcusianos valstija pasi
sako prieš SALT II

Louisianos valstijoje veikian
tis koalicijos “Ttaika per Stip
rybę” skyrius .visų valstijos gy
ventojų vardu įteikė valstijos 
senatoriams Russel Long'ui ;ir 
J.B. Johnson’ui peticiją.r prašy
mą., kąd jie Senate balsuotų 
prieš SALT II sutartį, kuri yra 
kenksminga saugumui. Esą. se
natoriai pritaria koalicijos pe
ticijai.

— John Connally gauna di
desnį respublikonų pritarimą, 
negu Ronald Reagan." | tarirhų neveda.

Teisia ir kankina 
lietuvius

VARĖNA. — 1979 m. liepos 
d. teisiant Varėnoje kun.— 

buvo susirinkęs
’ teisiamojo užtarėjų, draugų "ir 

VLI-. liudininku, kuriu 13 buvo mili-
- • . ’ ‘ *■ —J

Ko pirmininkas pareiškė, kad j cijos suimti, tardomi ir kanlri* 
su visomis organizacijomis šie-j narni. Ypač žiauriai buvo mili- 
kiama palaikyti gerus santykius, | cijos sumušta Danutė Kelme- 
bet negalima kitų organizacijų j lienė.
priversti. Jis pačiam Kamantui 
parašė net keturis laiškus, 
kviesdamas pasitarimams, bet 
Kamantas į laiškus neatsaki ! 
nėja...

Dr. Bobelis labai užimtas ir 
paskelbto pasikalbėjimo iš anks
to nebuvo užsirašęs, bet mes ti
kime, kad jo kalba bus nurašy
ta iš magnetofono ir galėsime] 
visą paskelbti.

Dr. Bobelio kalba visai kitoj ■ rni. sak< oficialus pranešimas, 
šviesoj nušvietė visą konfliktą,] 
kilusį tarp įvairių lietuviškų or-l 
ganizacijų, o pagaliau ir su pa 
čiu VLIKu. Reorganizuotoji 
Bendruomenė visą laiką glau
džiai bendradarbiavusi ir bend
radarbiaujanti su VLIKu. tuo 
tarpu Kamanto vadovaujama 
bendro darbo dirbti nenori. Re
organizuotos Bendruomenės at
stovai buvo nuvykę i Torontą 
praeitais metais. Valdybos na
riai buvo pasiruošę tartis To
ronte, bet jiems buvo pasakyta, 
kad valdyba su jais jokių pasi-

1

— Prezidentas Carteris labai 
nesisieloja dėl Chicagos. Jis ne
buvo tikras, ar jis būtų gavęs 
čikagiečių daugumos balsus, bet 
jis vis vien ruošia planus Chica
gos balsuotojams.

T->ki? Amerikos agentūra
■ z\ndrew Y'oung. kai jis 

| bu . c Jungt. Tautų ambasadorių-

Prieš dvi savaites Clevelande 
buvo ALTos suorganizuotas 
Amerikos Lietuvių Kongresas, 
buvo pakviesti Bendruomenės 
atstovai už garbės stalo, bet jie, 
pradžioje sutikę, vėliau atsisakė 
į kongresą vykti. Kaip galima 
bendradarbiauti su tokiomis or- 

• ganizacijomis, kurių dabartiniai 
vadai šitaip elgiasi? Bet dr. K. 
Bobelis kalbos pabaigoje pareiš
kė, kad jis ir toliau bandys pa
laikyti kontaktus ir įtraukti 
visus i Lietuvos _ .laisvinimo 
darbą.
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is atsiribojo nuo tiltininkų. Frontininkai atsiribojo 
nuo YLIKo. Dabar jie nori įgelti VLIKui,
4 ' kaip ta piktoji širšė.
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Kalbos puoselėtojų galerija
> tas' sopulingosios plokštelės pu
sės. Taip sakant, iš kalbos dar
kytojų ‘‘blindažo”.

i

Antroje plokštelės pusėje ran-

Siūlo ALTai pamokyti 
Rusą, lenką, s..gbkoną. 
b- uždrausti jiems rašyti 
ragai savąjį žargoną. 
:ėl vįsajKO, p. Nerimayičiau
kilę ir man jiąšdžiaugti per ūasi džiaugsmingoji dalis, o jau 
ilsios rcdąguojlfūąl skyrių čia atspindi mūsų kalbos “per

lai”, sukurti geriausių kalbos 
puoselėtojų. . lai,; .sulietuvinti 
naujadarai, ir Įmaišyti kaip ; ta-:

tj ihypo^ų, kurie 
Jeka gei*tr inten- 
šviesūs ir kilnus

"svarinąiTtiejp’ čakonai .į lietuvišką zacirkaj Tik 
šskrenda jau iš

kurioje, gim-
yę kuteną tau-

aisiranda lik 
c j ų. () tokie 
<ic jnančinkai. 
mūsų kalba,, 
palriotinėš’^p
sta tiesiog .;papū 
Imiai semmjeniąjįį: :

Mūsų spaudoje1 dsžriai • pasi
rodo atkiteiai.iftl&aI kraštoven- 
gciams, svetimų iuejų iškam
šoms ir lietuviu kalbos” alinto- 

laiku šiuo 
T/ ž. '‘ bir- 
■‘T5'

rdir.a! ?subia£rotus lietuvis? 
.yaidus, pavardes ir vieto- 
tžius, kurie buvo gauti iš 

‘(.omm.ssion on Security and 
Cooperation ’. Thvl; “Berlusya- 
ViC.iyiis Stasis, . . . Berslmskas, 
Fyamras and" Nieifc, Birzhai- til. 
Zhalguro, dom 2 “a" ir 1.1. Ten 
pat iįašcma, kad “S3 šeimų var
nai ir pavardės, rusiškai angliš
ku ‘-siibbravim-i “ -parašytos.”'- 
(riidi, rusai užsieniui įierduoda 
‘‘kirilica“’. Tik jau: . . . "Vaka
rų -’rašeivos ’, užmiršę ar neno
rėdami priimti dėmesin lietu
viu lotvmška alfabetu, rusu kai-

peršamus
pavardes 

labiau iški

J

i>a 
dus

d

škraipytus var- 
ir vietovardžius 
■no. čia pat duo- 
J *?niš ki o ra j on as

rujtsRai rašomas, .loniskiajskij 
rajon .angliškoje transkripcija- • 
je iškreipiamas -ki nesąmonės 
’‘Jonichskiy rayuif’ . . .

Išvadoje daleidzia, kad Mas
kva gal ir leistų tokiems reika
lams panaudoti lotynišką raidy- 

klaočiukai, sėdintie- 
dėl to nepasirūpino, 
ir ALT’a tuo kiau- 

žygiu nepadarė, čia
peršasi klausimas: Nors 
ir suteikiame ALTai di- 

usia galia kilu veiksniu tar- 
pu- ar ji bus tokia pajėgi ir kom
petentinga bent Par ša kišk u ine- 
•v,du atskaityti Matinkamą dnząį 
rykščių ne tik sovietiškiesiems 
bei ir angliškiesiems transkrip- 
toriams.

i ai tiK menkute ištraukėlė H

ną, liet jos 
ji Vilniuje, 
Na. žinoma, 
siinu jokiu

j
• Mokytis reikia iš mokytojų: 

jie streikuoja tada, kai rėįkįa 
atidaryti mokyklas, i\

• Geros rūšies prekė nešusi 
dėvi kol už ją išmoki..

9 Dide’is menas yra tas', ką 
padarai, ir didelis men.as .yra,. 
tai, ko nėįęadarai.

• Gyvenimo patyrimas rodo,
kaip pašalinti nereikalingus da
lykus iš savo galvos. (Lin Yu- 
tang) z -1 «• U-

■ ■ .

• Michelangęįo' zisąkę:
kuris sekA kituį,’ >įueką.'j;nebU5 
priešakyje) o tie; k'uri|j»s nesį^ė-

*» * - X- < f
• Van Gogh nutapydavę pą 

veikslą mažiau, negu-per .valan
dą la’ko. Bet per visą savo gy
venimą pardavė tiktai vieną pa
veikslą. Tas paveikslas' dabar 
yra Metropolitan muziejuj New 
Yorke. -— -:------- --- :—— ------

• Gyvenimas yra. laimingas, 
kol nereikia nuomos mokėti...
_ • .. < , : . ; . _ |; r . i ; i

• Vyrai, kurie turi žmoną ir 
tris dukteris, .mažai gauna pro
gų išsimaudyti šiltame vande
ni6-. J

• Policijos^ rekordai rodo, kad 
žrhona nenušauna'to vyro;: kuris.

• c • ;u< bnd

.J L ; ii?

— Tėve, sakyk kiek dabar 
tau metų?-

— Tikrai nežinau? Malki, bet 
galim aįiskaičiuoti. iFradėkini 
nuo ' atsiradimo 1 prie ; Gulbinų 
Trobds durų iki’Ūkbar.’Kai Gul
binų ' litelio sūtiąrtas išėjau ' į 
Plungę, buvau ‘-16 : metų. Plun- / I L f's* . . .I ■ . - . .

plauna indus. 
C:T:;< 4>.uC KlUngC, DUVaū. 'IV meUĮ. 1'lUll-

- Motomis ir
Z.1U.,—, “liaimek rruliionai . j -j>- -i -i?- -v uliesiau jžydams' snultts ss paba- 

•bnmgėš ilgiaū:/kaip iiiėtūs. Pas-

aki užmeti ir žinai, kad . auto
rius jau ne kručkų skystimu 
užaugintas, jei tokį puikų žody
ną patiekia skaitytojui. Tai jau 

. J ne eilinio ekscentriko tembras,- 
Bet : m ūsų . .veiksniai į tai .. nęį 
šnipšt! Net visagalis žurnalistų! 
saj ungos garbės teismas nė ,kai7i 

To pavadžiais netiniptelėjo.-iTait 
maždaug, pagal lietuvišką pa-

“Ant kijo' ūiato k šiaudą, 
ant saves nė kūlio”.

čia Gėrėsniam padėties išryški-j 
.limui čia pat po .ranka pasipina j 
“KANADOS LI’ETUVIŲ KATA-1 
ŪKŲ- DRAUGUOS” oficiozas. I 
.Visiems žinoma, kad tai krikš-| 
ėioniškos mcTaLs sukiramą. Įei-| 
dmys. Pasirodo, kad ir ten neat-{ 
siiiekama svetimžodžiu sulietu-' 

. . ■ • - 1

vimmo tarnyboje. 1
i 

Ten ir skaitome:
Watergate incidentą, kuris ~bai- 
gėsi R. Niksonv pasnraiikimu iš 

K"" * *’■ . '' ’

prezidento paretgą’L-Jei- 
būtų paminėta “Watergate”, 
tai ir nezinotuim kad eina reį-_ 
ka-as apie buvusį Amerikos 
prezidentą. Net ir pats Nixo-„ r .* . . .. - - ■ tai atsake vaikas.n as. paskaitęs tomą zmutę,.sa-^c 
ve neatpažintų.

Arija: “... vokiečių policija su-1 
ėmė du teroristu — G. Sonnen- 
oergą ir Beckerienę. Ar gali liu
li kimesnių idėjų kaip jungti '-

. skęlbiipjį ‘ “Laimėk ęmųonąi 
pardavė 'savb, namą ir,' nusipirko 
už $<00Pbilietu. Per šešis mė- . .«.7... ,-■ .a-», j,;-. . c ■

.-ė’: T .B -'i- i ., kui; susidėjau sd‘ knygnešiu irnesiūs tikrino'. lotenjos ąųme- ... —
rius. bet jš-viso laimėjo' t’ikx$i',50() ‘ 
ir du' kelionių bilietus; kurių' T 
laikas pas ibaigė'”Tąimėjiirlo 
dieną’- 1

basčiausi tarp Pliingės ir Tilžės, 
truputį daugiau5 kaip metus. Kai: 
Mįkalkevičius pakvietė vykti į; 
Anįeriką, buvau 19 !mėtų.: Po 

j ątv&žiavinitf į Amerika. ; rodos;
■ • Kad .b^ų hnksnąią^.)siūĮąu|ppaėjb :7^ ;frfeetu. Tai dabar su-- 

dųl padainuotijšią:daigą:-. - - -«Ismat«rikmB■■■’ sm*:'
o r»- ' r* *  a • .

nieko neapgaus. Tau jau yra, ar' 
grėii liūs 70-metų. Vaikeli, su! 
tokiais1 metais negali mondra- 
voti. ' ' ? -'■: '

— Aš nė nemandrvoju, Tėve. ; 
Gamta- ir- ant manęs vienodai. 
veikia. Mėtai dėdasi ant kits ki-Į 
ter ir -jaučiu jų spaudimą. Aš nė 
nepajutau, kiek jų susidėjo. Bet ■ 
mėtai me- veltui įslenka, ne velrl 
tui iamžių prailginap .bet‘ir pro
tą bei! patyrimą- pagilina. Nesi
gailiu- senstelėjęs, Tėve. i

J »8P.Z£i .if'.fl.
^eną^ipogu.Jigc^.jnėgsta, •.,

Aš npi'pqiaų..dąf,- ir.(Įiesti,.^j...
Jei galėčiau .gubą, rąsti. ..

Don. Pilotas . .

■ • G ’A

vaikui.

skąičiuoki-- ^

^kTdit bus^ilO metui Tik' tau trūk- 
JL .į ./uq Bfl .... Jr o ;■ -< Iv?'sta-metų1...

Į- Kokiui ipejųAMaiki? “ ‘ ,
Tų, ‘ kuriųJ trūksta,' 'TėVči“ 

i- TiĮ rirffetų -neieškok, 'Malki? 
AĮa-tv’t- j fė diiiyb ‘ ktiioiiėsė j Pln- 
’ 5 jmpmįiš rįn.';-JU<; r.mvžs- 

4^-" !-I“Agai šiiiOs i,;ė:pskąičiari- 
.ję^usi’Tėve, tu jali’ sėhaš' diedas: 
~,-4— šššš/ Maikv . TlTGa%siUi to 
nesakyk, t ■ . o ioD'-b?"-

,./j-p'Ar tu bijai, Tėve?'-
. nebijau. Maiki;1 bet ne

noriu, kad' moteivs išgirstų;' As 
dar r dadliiraės prie ■ -na^iukių; 
Gaį kuri pasig-un<h-sr s«ėiti: f štb-

’|5>’

Lapė ir asilas
Iš kurgi atslinkai tu, ilgaausi?” 

Lapė, sutikus asilą, jį paklausė.
— “Ką tik atbėgau aš nuo liūto.
Kokio jo stipraus kadaise būta I 
Kai, būdavo, sustaugs, <
Tai kraujas gyslose sustingsta, 
Ir medžių šakos net palinksta;
Didžiausią baimę jaučia visas miškas.

., tIr aš be žado bėgau drebindamas kiškas- 
0 dabar jis persenęs, visai jau be jėgų, .... 
Vos gyvas urve drybso ant šiaudų.
Baimė, buvusi pas žvėris, jau prapuolė - 
Ir jie net drąsiai aplanko jojo guolį; 5,2 , 
Kad atmokėti buvusias skriaudas.
t ‘ > t ’ . ’ - Vv ’ Į < ■ i •-1 :

. Dabar tą padaryti gal bet kas. ,
Vieni pabado jį ragais, 
Kiti apdrasko jį nagais’
— “‘Na, o tu tur būti neišdrįsai jo užkabinti 
Ir senas skriaudas jam vyriškai priminti?”

,■ Lapė klausia- .... . .. ZJ 
—. “O ko man bijoti?” atsakė ilgaausis, -j-. 
<lAš jį paskyriau iš visos jėgos; - 
Lai neužmiršta sis ir asilų“ kartos”.

f

M | 4 J 1J

>11 -

Taip ir mūs gyvenime, pasitajkp,: . . j ~' ,ą-», 
Kol esi stiprus, įgijęs pagarbos,: .y
Žemos’ sielos nedrįs ant tavęs nei- akių .pakelti,- y 
Bet tik nupulk iš aukštumos- -k • '• ;3>■?! ’ c,>'J 
Jos stengsis tave paniekint ir įgelft’! > 'į.

JI

m;

ndrėtiimi. Tėve?* į . 7 ■ .
.Norėčiau, Malki.' (gris®

‘ — Aš ją tiktai -laikau už uo- jsaengimgio.-.gysėnimaš.- . Pašė-;
4• jtžu. -o-.sa-vo .narnų neturiu. J-iik-

iię- pyragai -trankytis-.-f-po.' s>vėti-| 
TBii-s namue —. s eitis redakte- 
riam. po kojų.. Norėčiau turėti; 
savo troba ir pačiutę. Juk anie-;

vesono sūnaus Samo^ ar jis žiu .la.: molomos ypatos užjaustam;
V programą, kurioj tėvas į boti . , . ir, tu; Alaiki pasirūpink: 

o„„ 0 pasakoja savo kūrinius. Sūnus į ašie sa-tsa xlaug'Maetetiujprie savo tautos Kamieno sveti- 1 ■
mas “garsenybes', nors jie ir--.
pasaulinio masto teroristai bū
rų? O kas žino- gal dar ir mėly
nojo kraujo likučių turi. Juk 
vėl gali prireikti princo Lietu-; 
vai valdyli. Jau nuo seno esame' 
įpratę sielinius <
.r tampytis prieš svetimus gran-1 
dinius . . .

Kitoje vietoje randame: “. . .'
I Orinio i < Junona . . .” —

. . (nur.cho aerodrome reikė
jo pereiti pro nuodugnią Izrae- 
lio tarnautojų kratą.“ Pa tikri-j 
n. s net kelis allisus ir juose iš-j 
Vardytus miestus ir tokio vie- 
j.vardžio nesuradęs, užklausiau 
p. redaktoriaus, kokioje pašau
to valstyljėje ar bent kokiame' 
kontinente tas mįslingasis Giu- 
livhas randasi. Atsakymo ne-

; sulaukiau.
Dar Įdomiau kažkoks keliau

tojas aprašo saxo kelionės įspū
džius: “šioje vietoje yra Sij<mo 
s^-M-iių vx-mxZvnas'’. Ir pasišli- 
ĮHKaLanūs nauju deimančiuku 
priduria: ‘’Siaura ir vingiuotu 
keliu išilgai Ked:x>no slėnio va
žiuoja į Sij*mo kalną“. O kad 
nUvaž avo. abejonių wkyla, nes 
ten put rašo: “Jie išgėdino mo- 
lens Sijone ’.r mergaū^ I’-ldo .

o ji pa I i tempia, —rįm

— Pažįstamas jiaklausė ži
nomo humoristo Konrado La-

‘4

atsakė: “Klausyti ka tėvelis Į sueina. Tu tik dvideš<i«Mts mėfaųl 
telęri^tjcje pasakoja? Ką jūs?

-Aš Jo'ir namie nesklausau L.
jaunesnis už ųaane^ Tiesą, Mikai-..kada — gudriu. 

Į kevičūis taraųžok m.jaąttĮU^jąįį--j
• pjesė, bet. tavo likrinė.-išvaizda.,

ki, Senais laikais seni žmonės 
eidavo nusiskandinti. !• : ".i ■■

-i- Tai būvi) durnystė . . Nė-;- "■ 
mokėjimas prisitaikyti- prie *gy-1 
.veninio. Bet gana apie tai. Tu, 
Tėve; papasakok apie n no t y- '■ 
'kiu* su knygŲ' nėšlimt.': ; 1 '
: ‘ '-L" Getai;' kad ° klausi;- Maiki. ■' ; 
Knygnešystė biivo'Uyg Sportas. ; 
iš vienos pusėSi-zfeeršiji masko-. 
Iiams>už persekiojimus lietuvis- ; 
kbsę spaudos;1 iš'kitos prieti-‘i • 
kių ieškojimas,Lir? pagaliau ^— 
— peinynias rubliŲ:o Buvo ; ir : '• 
tani tikrą dalelė idealizmo.- Pa- į. 
manyk: tarnaudamas!opas ūki-:- . 
ninką t-metus, galėjai/gauti. 254.1: 
rublius; d- eidamas, j-įPrūsus kny-.- ;• 
gų.: ir. spirito, per ..dvi keliones 
Tiek-galėjai pelnyti, ■ ' ; > t’ 
t - ■ iČgbgį .skatina tusias keliones,, . 
-noras apgaudinėti maskolius —! 
sien ų' sargus. Būda v o nešu k'ukš- 
'tarėlę ‘knygų ir spirito, ir matau 
neiSLriikšląs nuo. sargų, veikiai 
mėtų kukštarėbĮ Į žoles ar ka-( 
dagių krūmelius ir pats k'luTki-. 
nėjii, lyg girtas, o jei yra gry-* 
bu — grybauju. Sargai mane . 
sulaiko, išklausinėja, bet nieko 
įtartino neradę, paleidžia. Susi
randu kiikštarėlo ir einu toliau.. 
Taip keliaudamas su knygomis, 
išmokau budrumo, atsargumo 
ir priemonių, kada būti žiopliu,

.._-= -PėkukTėyc, už gražią, pa-' 
sakelę 1 y. - > ■ , . i

į

t

iš

miestuose.”
j- „„„ i-.-; -Ar nepuikus lietuvinimo še-oievus garbinti > v U • v • .'dervas? Nei įhuL-i, nei atimt. 

() čia tik vieloj užsžlandėlės. 
Seniau giedodavo:
“Išeikit, (hikleiys.Siono, 
Pasivdizėt 'karaliam -

b Saliamono . .
1 >abar:

Išeikit, merginos iš Sijono, 
Padcmonsli-uol STRIPTIZĄ

m

X. VABALĖLIS.

K f

Taikinga koegzi^ejym

vio'ulpusiaukelyjc delegacjja pc ! 
r- ’ sitinkama ii nusukama į gnetr|
,^^ Korespondentas A. J._?,ną- kambarį, »Š kfflr škiinda4 

garsai, stipresm nei už paties’ 
prelegcnt$> kalbą per garsaakal-įapįe Miami lietuvių kultūrinį ir 

šiaip - ,TX8£>^
pr*5e.'> v-; vi ssffprU? 

£^?Kai dėl veikimo — jis etą1

ki^wn,’ vafdyf>ų J rinl<Tufai ir 'jų 
pį^kUikdinainai. -Pilna ,jt^»ilįęji|, 
ii’>ininėjimų, kultūrinių šūb’avi- 
irn|i litcratiirotf^ąkbnfc* '
'^laijčia vienas-tok^jš* “ąia«- 

I rėš*5 ^tvyk-ęs'T3’^^ skątter pąs- 
kaitąl apie |3>ėy.i|ą^ kimios.’l«p- 

ešąSr ętinuiO'ę,/iv^ose. 'No 
ĮpKask.) tai p«VMij^.(*ne§>rušW jos 
kihno irhfiMrįft be 
turšifo. ISėkdąr'h'hn’iąN: pąskąr 
ta- iprĮasidejo^irvkiekąip.-. .-negali 
j>4Žib^gti.^Virė|a^ ir., padavėjos 
j^i reiekia viep.-i*icvnkSnimą, kad 
tvarkos ųe^ila'ik,'Yt^. Gri'Ūidžiu; 
i ra£. du mik o.s iaū h ortėi“valgy- z v. 7v twt j® **■»ręsw -
tv® tįogiausia^^ 

ką prck’gcntae
T ai 4-uneia ma j
dėtį .jirelegen^^ftif SslJ®r&T

persiorientuoja Į;yištj^.o ir ku- ( 
gėlFo 'gėiliėjuš ’ n taip, šveičdą.į j 
kąd net linksi. Bet . . ? i 

lkahi aš:ėia ap&ė tai kalbu ... juk 
panašiai esti®e tik^Mia&iyje .j

- ' Vyrrjrtięvt««_pa^ątąRg<>6...

‘ . Mi^ijonsei®s„ pabėgęs. 51 fao- 
muai^linėft. Kinije* ^Jleaig Kon
gą, pasakojo šunnsMsUtMs:.

.■ ’T*

Ziui-mėui^ y'pač provinci
joje, yra labai hiogtti. Ton vieš
pataują didelis vargas, nežiūrint 
Vyriarfšybės didėlių’pastangų ... j

-Ar (ą vargą piršilinti? — 
klausi' vienas 'žmpąfifitas. Mi- 
sTjdfiTėi'fiis atsakė:'.'

iw—i Ne. Vyriausybė deda di- 
lwausiast |>a^ngfw ^dy0-f»nf>- 
ein^ kad^jgų, visai utra. .

<

•-i

tnf

Gir-19
ovijd ufn*^G 
ov >XJjrv Bn

fxixit
• sjJfncbšCt! '

jibs': r ■•

i J ?: y 

g: eo

<

eft.-p.O;s>r ;.r.;r 
m .....o: 

i.r- ” i 3f i;>

<Czl )

m j
Į j -7

t r ji

XIV

žAt’frūą 
ei ii .ni?

P-elė liūtą.mužemintai-maWavQpf-r.jv>:-i L;
Kad leistų prie jo guolio ĮreRgti gūžtų-savo, 

- Ji taip pasakę B‘‘‘Nors ’tu ‘galin^'š,;4 
Garsus miške ir labai garbingas"/-*j 
JJors tu, visus,,žvėris jėga,prašoki. 
Ir taip griausmingai sustaugU mokt 
Kad tu išgąsdini iki mirties net lokį, 
Bet ateities nei' viens atspėti negali

IV
ia;

ba£i 
r;ox 

lofsisvr- 
:’<3 15Vr*6*

Nors aš esu mažiausia.tarp TkAJ-lC©

— sušuko" liūtas, “tu,, men&ąš.
Už tokį įžeidimą verta tik griežto; n,uha®dini^ 
Šalin iš'ela, bėk greičiau tu i lauį^^'^^,5 
Jei nenori pakliūt man į nagii$”J7Xs?# 
Čia mūs pelė, iš baimės

Tačiau likimas pelei atmokėjo
Ir liūtas .dėl, išdidumo nukentėjo- < 
Medžiodams žvėrisjis į tinkju-s pakįį^y.^ ^, 
Ir jokio išsigelbėjimo jamėnęSyiivoj ’ J t

Nors jis ir draskęs, stsugė .ir steaėjo;
Vis vien medžiotojas jį savo rankose turėj •»
Ir į. narv^ kėliau įdėjo - - < ? j
Tik tuomet liūtas ėmė apgailėti,w
Kad pelę jis nuvarė ir turi dėj to.dabpr kqit’li 
Ji pragraužt tinklo kilpas būt
Ir jam išsilaisvinti padėjus. *" ' t 4

** *« * jįmJUfe

— NAUJIENA*. *

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS D" gal L 
_ , ,217 psL, kaina $3 gaunanios Naujieų.cs<>Į j
x ■ ’ ' -------____t  . i! ‘ ; K



UŽ VLIKĄ, KAIP TAUTOS ATSTOVYBĘ
P. STRAVINSKAS

Jau trečia dešimtis metų skel- ( Kas turės aiškiai pasisakyti, kas 
biu ir kovoju už teisingą pažiū- j jis pagal teisę yra, kieno vardu 
rą į VLIKą, kaip Lietuvos (vals- 
.tybinės) tautos atstovybę, tei
siškai išgalinčią reikšti ir vyk
dyti pavergtosios mūsų tautos 
valią, populiariau tariant, “kal
bėti ir veikti” pavergtosios tau
tos vardu, jos vardu reikalauti 
tarptautinę bendruomenę, kad 
okupantas pasitrauktų iš jo 
smurtu užimtos Lietuvos, .grą
žindamas jos tautai laisvę.

Lietuvos laisvinimo klausi
mais Amerikos ir Kanados lie
tuvių spaudoje esu paskelbęs 
daugiau nei pusantro šimto 
straipsnių, jų tarpe ir VLIKo 
klausimais daugiau nei 80, eilę

• kartų vis kitu priėjimu, kitu 
dėstymo planu įrodinėdamas, 
kad VLIKas yra Lietuvos tau- 
tos atstovybė, kūrios mums la
bai ir labai reikia. Nežinau ko
dėl, manęs, galima sakyti, nie
kas iš esmės spaudoje nekriti
kavo, taigi į diskusiją su manim 
iš esmės nėjo, bet mano teisinės 
pažiūros į VLIKą, kaip Lietuvos 
tautos atstovybę, net ir kai ku
rie VLIKo veikėjai nepripažino. 
Pvz., prieš porą mėnesių VLIKo 
Tarybos atstovas ir mano šiaip 
labai geras kolega Br. Bieliukas,

ir vietoje jisai kalba, ką jis at
stovauja. Tiesa, jis jau yra pri
sistatęs kai kurių didžiųjų vals
tybių vyriausybėms ir tarptauti
nėms institucijoms Lietuvos tau
tos atstovybe, bet Madrido kon
ferencijos akivaizdoje VLIKas 
turės, santykiuose su kitomis 
valstybėmis, ypač su JAV Vals
tybiniu Departamentu, kalbėti 
ir Amerikos bei kitu valstybių 
pagalbos Madride prašyti ne 
kaip kokia lietuvių išeivijos or
ganizacija, draugija, o kaip Lie
tuvos tautos teisinė atstovybė, 
kaip tarptautinei teisei pažįsta
mas teisės subjektas, Įprastai 
vadinamas nacionaliniu komite
tu, koks yra buvęs, pvz., Pran
cūzijos nacionalinis komitetas 
vokiečių okupacijos metu, vado
vautas gen. de Gaulle, kurį ko
mitetą, kaip pavergtosios pran
cūzų tautos atstovybę, pripaži
no ir Amerika su kitais sąjun
gininkais.

Todėl šiandien atėjo laikas, 
kada visi turime VLIKą pripa
žinti ir laikyti Lietuvos (vaistu-j baus kūno sudėjimo, ir 
binės) tautos atstovybe, kokiai gerokai žilstelėjusia galva pen

IT’S AMAZING!
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OBJEKTYVI TIESA, 0 NE PYKČIO TULŽIS
Chicagoje gyvena gan stanr 

jau
k alau ją

yių radiją VLIKo. klaųsimal§7 
užsiminė, kad aš esąshuojnonės 
apie VLIKą, kaip Lietuvos tau-

. tos (kurią sudaro visi Lietuvos 
-žmonės, jos piliečiai) atstovybė, 
bet nuo tos mano pažiūros lyg 
ir atsiribojo s^Vo tylėjimu, ne
pasisakydamas dėl josj kaip tei
singos, ir nepasakydamas, kokia 
gi jo ir visų dabartinių VLIKo 
opozicionierių pažiūra į VLIKą, 
ką gi VLIKas,'pagal jų nuomo
nę, atstovauja;,. kokios tautos 
vardu jis kalba.’ir veikia. Grei
čiausia, ir jis-pats to nežinojo, 

■ nors, VLIKo vadovybės pavedi
mu, ir rašo VLIKo istoriją;. č ■ 
j Jei anksčiau.:šiuo VLIKo tei-J 
sinių pagrindų, jo teisinės pri
gimties klausimu buvo galima 
net ir patiems VLIKo veikėjams

: besiorientuoti, fantazuoti, viso
kias VLIKo “pagerinimo”, o 
'faktiškai tai jo likvidacijos re
formas siūlytį ir. kitus klaidinti,

• 'tai šiandien;, kada artinasi Mad-'
. jddo konferencija, kurioje gali laimingo vedybinio gyvenimo

• .Jįiįūtį svarstomas ir Lietuvos tau
rios pavergimo klausimas, VLI- dinti su Jonu Normantu, atvy-

Bet,

Neturi gėdos tokie P.L.B-nės 
pirmininkai, jei melu skaldo 
L.B-nę ir valde. Labai gaila, bet 
frontininkai suskaldė ir skaido 
L.B-nę. Šimtai mūsų apylinkėse 
nepriklauso nė frontininkų 
bendruomenei, nė R. L. Bend
ruomenei.

Bures Margučio rėmėjas

to daryti nevalia. Matyt. jis ma. 
no, kad B-nės vadai yra ne- Į 
klaidingi ir kai kurie neliečia-! 
nii. Žinoma, dėl to nereiktų! 
reaguoti, bet V*S tik tenka jam 
priminti, kad toks draudimas 
liudija jo totalistinį norą už
čiaupti visuomenei burną, kad 
nieki s nebandytų viešai pa-( 
reikšti , bet kodkios, kitokios 
nuomonės prieš B-nės vadus- 
Atrodo kad jis lyg nežinotų.

jyvena Amerikoje, lyg ne- 
ii, kad šiame krašte vra 
o, spaudos laisvė. Tiesa, j 

jo noras nutildyti, kitaip gal- I 
vojančiūs, tetiktų ten, kur yra 
Įsigalėjęs lotalistinis režimas. ' 
Tuo tarpu Amerikoje gali kiek 
vienas laisvai pareikšti savo 
nuomonę, net ir B-nės reika
lais. Ypač, dėl jos nuokrypy 
nuo j< s pagrindinių tikslų. Jei 
A. Juodvalkis tokių nuokrypy 
nebemato, ar nenorį jų matyti 
tai jo asmeninis reikalas, bet 
jis negali uždrausti tiems,kurie | 
jas nfato ir kelia aikštėn.

(Bus daugiau)

— Apdraudos bendrovės nu
statė, kad nerūkantieji ilgiau 
gyvena.

— Prezidentas Carteris steng
sis apkrauti mokesčiais didelių 
naftos bendrovių pelną.

• Piero Della Francesca (1420- 
1492) nutapė Battista Sforzos 
portretą. Piero buvo ne tik dai
lininkas. bet ir Euklido siste
mos matematikas, kurio geomet
rija apie daiktus ir dabar tebe
naudojama.

ENERGY 
WISEkaip išklerusi gramafono plokš 

telė iki įkyrumo kartoja jau 
.seniai pasenusius spaudoje ap 

i tartus svarstymus.
is kitų rašančiųjŲibet, Jig įtaigoja> kad nedera va. 

dinti rugsėjo mėnesį Bendruo 
menės mėnesiu. Kadangi, tą 
mėnesi registruojami mokiniai 
i lit. mokyklas. Ar gi, ne kei
sta, kad suregistruoti vaikus i 
lit. mokyklas jo išmanymu, ‘ 
tam reikia skini ištisą mėnesį. 
Juk tai grynai tuščias plepalas. 
Ma nrodos, kad tie, kurie pa
rinko rugsėjo mėnesį, B-nės 
mėnesiu žinojo, kad tai yra tin 

i kalniausias, nes jis suderin
tas su aukų rinkimu švietimo i 
reikalams. Patartina A. Juod
valkiui,kad jis nerašytų tuščiai 
apie jo sugalvotas “reformas’’, 
pirma pasitarti su lit. mokyk
los vedėju, patarčiau jam, pa
sikalbėti su vienos didžiausios 
Chicago]e mokyklos vedėju, jo 
paklausti ar reikia skirti ištisą 
mėnesį tokiam reikalui.

A. Juodvalkiui nepatinka ir 
tai, kad spaudoje, kai kas pa
sišauna B-nės vadovus mokyti 
ir jiems nurodinėti kokius dar 
bus jie turėtų dirbti. Ypač, jo 
liežuvis užkliuvo už svilonių, 
pilonių, strėvų-,-•zubrių. Reiš- 

'kia pagal jo išmonę, išeitu, 
‘kad tik jis gali rašyti, Kriti
kuoti pamokslauti,bet kitiems

nesilaiko.
kad‘kas nepagalvotų, 

vra tikjis buvo laikomas jo steigėjų ir sininkag — Antanas Juodval- kad šie mano žodžiai
pirmesnių jo vadų bei veikėjų, kis, kuris įsitaisė rašyti Drau- į priekabių ieškojimas, tad pana 
dabar, deja, jau išmirusių. Apielgui ir Dirvai reportažui 
tai plačiau parašysiu sekančia-

grinėsiu jo Dirvoje atgpau* 
dintą tik vieną, kitą reportažą. 
Sakysim, vieną atspausdintą 
rugsėjo mėn. 27 d., ir kitą spa
lio 11 d. Juose aiškiai matai 
kiek A- Juodvalkis remiasi ob- 

kokia menka jo 
kariais logika, todėl ir jo dės- ! 
lomi svarstymai yra negilūs, 
paviršutiniški.

tytojus. Tik, deja, reikia paša-j Tis puola, niekina mūsų vi- 
kyti, kad jo pamokymuose J suomenei žinomą teisininką p. 
dažnai trūksta žurnalistui pri-jP- Stravinską, kuris klaidingos 

.valomos žurnalistinės kultūros,
respondente Anna Condux sve-|0 ypač logikos. Bet apie tai aiš 
čius supažindino su valdybos j kinti netenka, patys skaityto- 
nariais ir kai kuriais svečiais.! jai taj žino. Ypač, jis turi po_ 
Leo Vasilievas dabar-yra klubo- 
pirmininku, Jonas Litvinas — 
vicepirm., Rožė Didžgalvienė —.tyli faktus, kodėl šį Bendruo

me savo straipsnyje.

NAŠLIU KLUBAS
Čikagos Lietuvių Našlių, Naš- 

liukių ir Pavienių klubas kiek
vienais metais rudenį ruošia 
metinį banketą. Šįmet jis įvyko 
spalio 28 dieną Polonia salėje, 
Brighton Parke. Atsilankė apie 
200 narių ir svečių.

Po labai gerų pietų, klubo ko-

fin. sekr., Anna Casey — iždi
ninke, Anna Wiezhechi — iždo 
globėja.

Visi svečiai smarkiai plojo ir 
atsistoję sudainavo “Ilgiausių 
metų” Jennie ir Chartini Chins- 
tonams, švenčiantiems 45 metų

sukaktį. Svečiai buvo supažin-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacio* has exira strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin caehmes that strength regular strength headache 
with safety. 9 tablet. Gives you safety you

Like ah leading headache expect with extra strength you 
tablets, Aaach starts with a want. Read and follow label

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 pšl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 pšl. Kieti viršeliai ......................... $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

_ , 340 pšL Minkšti viršeliai ................. ..... $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
■ ' į UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
11739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Žino
ma, tuo reiktų tik pasidžiaugti 
ir minėtų laikrkaščių skaityto
jai jam turėtų būt dėkingi. 
Mat, gyvendamas pensininko 
dienas, nemurkso kaip katinas 
akis primerkęs, tupėdamas > jektyvumiu 
prie šiltos krosnies. ... o rašo. 
Rašo jis ir mėgsta rašyti ir 
mokvti minėtu laikraščiu skai- » C S.

EAST CHICAGO, INDIANA
Spalio 25 d. Pasaulio L.B-nės 

pirmininkas V. Kamantas per 
Marguti radijo bangomis lietu
vių tarpe skleidė neapykantą ir 
meluodamas bandė sumenkinti 
R. LB-nę. Sakė, kad Chicago j e 
yra šiek tiek Reorgų, o kitur 
vienas kitas.

Žinoma, nenustebau per Mar
gutį išgirdęs melą, nes Pasaulio 
L.B-nės pirmininkas — rafinuo
tas melagis. Pasaulio L.B-nės 
pirmininkui pranešu, kad Š. In
dianoje East Chicagos vardu 
L.B-nės narių paklusnių fronti
ninkams yra apie 30 ir jie vals
tijoje neregistruoti. R. L.B-nės 

,’ų narių yra virš 60, o ne vienas 
kitas.

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

i

mėgį, dažnai negatyviai pulti 
RLB.nę nors, sąmoningai nu-

menė atsirado. Kartais jis savo 
reportažus {užbaigia reikalavi
mu, kad klausimai būtų šaltai 
ir objektyviai apsvarstyti ir ne 
niekinti dirbančiųjų ir rašan
čiųjų, tai puiku, kas galėtų 
prieš tokį įtaigojimą ką nors 
paskyti? Tik deja, jis to rei-

1 informacijos dėka, netiksliai 
spaudoje pasitakė apie du AL- 
Tos valdybos narius. Bet paty
ręs, netikslumą, jis kaip dera 
garbingam žmogui, ilgai ne- 

. delsdamas taip pat, spaudoje 
pareiškė apgailestavimą ir at
siprašymą paliestųjų asmenų. 
Bet A, Juodvalkiui to maža.Jis 
savo reportaže tiesiog dūksta, 
kam jis. atsiprašinėjo ir Nau
jienų redaktorių, štai jo žo
džiai: ‘‘Mano manymu .ir M. 
Gudelis turėjo-viešai atsipra-; 
syti tuodu veikėju”. Ar tai 
toks A. Juodvalkio- objektyvu
mas? Priešingai- ta£-yra jau tik 
piktos tulžies liejimas. Kokio 
atsiprašymo A. Juodvalkis rei
kalauja? J,uk su redaktoriaus 
sutikimu, šis netikslumas laik
raštyje buvo net su atsiprašy
mu atšauktas. Taigi, ir šio vie
no pavyzdžio pakaktų, kad bū 
tų atskleistas A. Juodvalkio vei 
das. Bet eikime toliau. Jis sa
vo rugsėjo įnėn. 27 d. reporta
že reiškia nepasitenkinimą, 
kam spaudoje kartojami seni 
įvykiai. Tuo tarpu, jis pats,

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

♦ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vah ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206
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Dr. Jimcm B. XanAw, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuva Iftorita 
«ntmka nuo pat •enufa tmtfa lid pokario aeto. Vidutinio tomato, 14} 
ML, kainuoja 0.00.

Dr. Jo— B, Kanflut, VYTAUTAI TH! GREAT. Ittortnul DLK Vi 
tauto bruokaL paliečiant to laiko Lietuvoa valstyma tr »a kaimynu istorija 
Ill pal. Kaina 0.00. Kletala vilteliais M.00.

Dauguma Up knygų yra tlnkamoe dovanot Ivalriotala progomis Jm ii 
Utas knygai galima įsigyti ataUankltm 1 Naujienas arba atriuntus čeki m 
Pinigine perlaida

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOS! QALIA.A GAUTI NKFAFRASTA1 ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMINtS VEIKtJO IR RAiYTOJO ATtlMlHIMU*
Dr. A. J. Ow*w — MINTYS IR DARBAI, 23® ?«L, Uačlanaus 190® 

metq Įvykina, Jablouakic Ir Totoraičio launaa tfleaaa tr niri

_ ---------------- ------------ —■ - - ■-

KNYGOS ANGLŲ KALBA

I — MĄUJUMOC caiCĄ^O! f, N-L Wednesday, October 31, 197? J

kusių iš Geelong,. Australijoje. 
Taip pat buvo svečiams prista
tytos Marge Soboda iš Califor- 
nijos ir Jozefina Kriščiūnienė iš 
Beverly Shores.

Po to visi svečiai buvo tarsi 
viena didelė šeima. Buvo links- 

I ma šokti grojant Adolfui Ramo- 
I niui ir jo orkestrui. Kiekvienas 

džiaugėsi vakaro malonumais 
geroje ilga mečių pažįstamų 
draugystėje, labai idealioje ap

linkoje. c/ti
Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir n dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ‘_________________ 115.0d

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai $10.00

*• A. J. Out»»n — DANTYS, Ją prletlftra, rvelkata fy fjvto 
Kietais rirlellala, vietoje M.00 dabar tik __
<lnk*tals vtrMllals tik _ ______________________

Dr. A. J. du—n — AUKiTA KULTŪRA — tIAUKOk IMONtt, 
KaUon*s pe IspOdfisl. Dabar tik

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Bl., 60608

Pridėti dolerį p si to illaidom*.
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Pasakė tokia kalba, kad bičiuliai 
ir klausyti nebenori

Lietuviai frontininkai, palikę apkasus ir kovos 
draugus Lietuvoje, Fronto bičiulių padedami, ryžosi už 
valdyti didžiausias Amerikos lietuvių organizacijas, 
pasiimti jų turimas santaupas, ir tiesti nagus prie Ame 
rikos lietuvių, norėjusių padėti siekti kraštui laisvės ir 
nepriklausomybės. '

Jų tikslai buvo-toki - gražūs, jų intencijos-buvo to
kios nekaltos,i jienieko -neprašė, 'tiktai leido-visus lietu
vius sutraukti-į vieną nieko nekaltą organizaciją. Ame- 
rikjOS,: lietuviai sutiko leisti atsiradusiems frontinin-. 
kams suorganizuoti visus Amerikos lietuvius į vieną 
Bendruomenę,’ tiktai su viena "sąlyga, nekenkti ir near
dyti veikiančių Amerikoje esamų organizacijų ir jų 
sukurtų: įstaigų. Bendruomenimnkai 'Sutiko nekenkti 
Amerikos lietuviams ir pradėjo Amerikos Bendruome
nės organizavimo darbą. Reikia tiktai pasiskaityti prel. 
J. Balkūno, pirmojo JAV LB pirmininko kalbą. Jie pri
žadėjo ne tik nekenkti ALTui, bet jie pasižadėjo duoti 
mokesčius- ALTui- Kiekvieną mėnesį jie ryžosi padėti 
ALTui,--kad Amerikoje būtų taika ir ramybė- Pasitari
mų metu kalba ėjb apie ALTą ir jo vedamą darbą, bet 
niekam p galvą ^neatėjo mintis, kad JAV LB pradės ar
dyti ir VLIKą. Vokietijoj VLIKo sukurta Bendruome
nė negalėjo sukilti prieš savo tėvą, pagimdžiusį Ben
druomenę:

Prižadėję padėti ALTui, kaip pirmas pirmininkas 
prel. Balkūnas tvirtino, jie pradėjo priešintis ALTui. 
Jiems nepatiko ALTo politika, bet dar labiau jiems ne
patiko “Amerikos - lietuvių pasitikėjimas ALTu.. 
nepatiko, kad Amerikos lietuviai žinojo apie ALTo ve-^ 
damą darbą, .cr-Trontininkų siūlomiems pažadams jie 
netikėjo- ‘

Nepajėgę išgriauti ALTo, jie ėmėsi ardyti VLIKą. 
Pirmiausia jie pasikeitė ryšininkais su VLIKu- Jie įso
dino ryšininką i VLIKo valdybą, ■ ir ’ leido VLIK-o ryši
ninkui užeiti į Bendruomenės valdybos posėdžius. VLI-

* - - į

Ko atstovas pasiklausydavo Bendruomenės centre *vy- i 
raujančias neapykantas VLIKui ir grįždavo namo!Veik- ? 
la Bendruomenės, centre buvo tokia silpna, kad VLIKo 
ryšininkas neturėjo ką pranešti - apie posėdžius.

VLIKas ryšininko galėjo ir neturėti, nors toks ry
šininkas'buvo ir savo pareigas ėjo. -Jokio triukšmo jis 
nekėlė ‘ir niekad Bendruomenei "kenkti nesirengė- 
Visai kitaip elgėsi Bendruomenės ryšininkas. Jis ne tik 
įoandė įsikišti į VLIKo reikalus, jis kišosi į VLIKo po
sėdžius, teikė savo pastabas ir patarinėjo, ir nurodinė
jo, ką VLIKas turi daryti ir ko visai neliesti. Juo daž- . 
niau į tuos posėdžius jis ėjo, tuo įžūlesnis jis darėsi. Jis 
norėjo, kad VLIKas jo klausytų ir paiūlymus priimtų. 
Jis tiek įsismagino, kad šių metų rugsėjo 29 dieną, atė
jęs į VLIKo posėdį, visų-Bendruomenių vardu jis reiš
kė VLIKui protestą, pradėjo niekinti Visą VLIKą ir 
užgauliai įžeidė VLIKo pirmininką, perskaitė pareiški
mą iš pasigamintų užrašų, o vėliau -Pradėjo žmeižti 
VLIKo pirmininką už nepadorų 1 elgesį posėdyje, už' 
piktiems tikslams naudojamą jam duotas ryšininko pri- "V. KAROSAS 

vilegijas- VLIKas paskelbė tą 
grata, pranešė L. B-nei ir 
žmogumi.

Bendruomenės ryšininkas 
duoti VLIKo valdybai pareiškimą, kurą paruošęs ir pa
skaitęs posėdyje, bet jis ir to pareiškimo VLIKo sekre
toriatui neperdavė. Iš posėdžio išėjęs diplomatas

Prof. AD. VARNAS Ant politikos laktų (Grafika) 
' - i

___________ ___________________________________________________________________________ i
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diplomatą persona 
patarė pakeisti -ji

non 
kitu IX AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS |

(Tęsinys) [
• t.< ... .' . - .1

Vykusios vidujinės grumty-tuomet remti Lietuvos išlaisviĮ 
nės tarp demokratinių ir dikta-.nimo politiką?
tūrinių jėgų nenuėjo veltui, nės!

ne~ jos akivaizdžiai įrodė “tokį Tnb- 
trukus pradėjo rašinėti įvairioms vadovybėms apie sa- ratinį ir intelektualinį lietuyiš4 

ir pasakė, kaip kos demokratijos jėgų pranašu
mą.

buvo paprašytas per-

rvo -šKaltyta priėš 'baigiant’^su- 
važiavftną. Dėl laiko stokos^ te
ko prelegentui skubėti, bet jo ę 
rinitą ‘išvaizda, iškentėjusio 
Mordavijos lageriuose septyne- 
riūs - metus,: picinis kalbos to
rtas * ir graži ‘ lietuviška tarsena 
giliai sudomino Kongresą., t

Jani trtco kalėti drauge su 
’Viktoru Petktfih'iir Balhf 'Ga
jausku, 'kurie fapo”tietūvftį tau- 

! tos hėrdjais. KalėjiniasJRo'iri^- 
‘ Giedrę užgrūidinor nuo j ąunų Tvė
rių kietai “kovai,1 bet riėtufėda-. 
riias sąlygų veikti savo tėvynė
je/pasiryžo'pasiekti Vąkaiąįs,.įr į 
ten savo *taūtieėių tarpe įvesti 
toliniėsrię "kovą prieš ‘ komaniz- 
Irią. Nupasakojo 'savo Ir savo 
žmonos išvykimo “sunkumus, 
riots buvo' gavęs pakartotiną iš 
gavo ftėVo, ’gyvenusio Ameriko
je. ‘Jį riūstėbino, Nkai 'įžengęs į 
Amerikos alsi ovybę susidūrė 
šu’ sovietiniais tamautdjdiš,*%h- 
99N bąjįp ' ntiriuĮbįįųšt p f* ąį-i' 
naudai, sudarė jam daug sun- 
kūmų iŠvaižiavirifuL ‘ ?,

Svarbiausias > •pą^timaS'lki’.aML 
te, •• įvykęs - paskutiniame -dešimt- 
nietyje, tai sugebėjimas-iškirti 
lietuvius'patriotus'nuo-parsida
vėlių ir nebijojimas -rsavųjų tar
pe: pasidalyti gautomis “žiniomis 
ir mintimis. Jie juokiasi'iš ’atvy
kusių lankytojų, kurie baiiriiria- 
si ■ pasakyti tiesos .ąpie .savor gy
venamą kraštą, atsivežti kny^ų 

, ar žurnalų. 3*. *

Ypatingai įii _^vąsig^^pakęlę 
pogrindžio spauda, kuri-pateku
si į į i Vakarus radio, bangopus pą-/ 
siekia ’ veik kiekvieną, lietuvi ' 
neiškyrus partijos narių.- Per narj 
'dio ir kitais ' šaltitiiąis sttžino- 
ma’ apie Iiėtiiv?ų?vėikląi išėivij ri
ję, ' kuri .ten febai branginama, 
Tiors ! pageidaujama griežtesnės - 
linijos ir tiari^fštr aktyvumo, iįį.

y.*; .‘'i’ - 5* jjlįt
' -Lietuvoje T-ė^fiAsl gilus1 pa

Pažvelgę plačiau į praeitį, pa
matysime! panašų reiškinį.' Prieš1 
kariniame1 laikotarpyje 'Musoli
nį ir' Hitleris - ėniė grobti vieną 
po-'lutos “silpnas valstybes. Tuo
met ’* irgi buvo - pranašaujamas 
liūdnas galas 'Vakarų, -'delno-: 
kratijai, 'kuriai 'buvo taikOrni 
tie 'patys, dabar plačiai girdi
mi, kaltinimai ir'prasimanymai. 
Bet kas atsitiko su Musolinio ir 
Hitlerio^, užsimotais . didingais 

[planais? Visi žinome. Ką'tai pa

tas tautų -kalėjimas, kuris’ ga
li kiekvienu..-momentu Sprogti 
iš, vidaus ar^jsivelti į karus. Mū
sų: pogrindžio’viltys y ra parem
tos •., istorine i patir timi, svarbu- 
iki sprendžiamam momentui 'iš- 
laikyti gyvas lietuvių tautos jė-, 4..-.
.gąš ir mes‘neprivalome praras-/ (riotizmas ir; iieligihią. ; aktyvu; 
ti tikėjimoų demokratijos idėjų mas,-kurie sudąro^pagrindą re- 
pergalę prieš totalitarizmą. - « žistenciniam sąjūdžiui. - Disiden- 
- .?•'-> -. ' ; • ’■ j '.i M yra silpni-Lietuvoje, bet jie

Kalbėdamas apie agentų vėi- palaiko*- ryšius su rusų ir 'kitų 
Hą/mūsų1 tarpe, konsulas įšpė- • - ’7-.-, -Į , t
■jd./nėpasfdupti panikos . pšičho- 

• zei jif’nęŠiiriėtytiĮTengyą^diškai
kitą klausimą spręsti. Šitas •Vaitiekūno elgesyslpąrOdoį -Gen.-kon.tA. SimučiotpaskaiAyrcni 'kitų 'kMtiniiriais,kurie 

daugiau.padaro žąlos mūsų vei-’ 
klai, rriėgū ’fei įstengia. tikrieji 
Mi^einiaį. Į ■ '.?.. . ' Į 

•Ta pačia ’tenia ’“pašišakė “sayo 
'paskaitoje '‘TitiAriasf Giedra, skai
tytoje“ I^tą^fc6iįgi*ė§o dieną. Lie: 
tiririris t^ty^fėje ‘pSstėkfa .yyks^ 
ta’ntieji 'riešklaOdirmai '%e!vij“o- 
je ir bjaurūs 'vienu"kitų-kaltmP 
mai. šiuos momentus skaųdžįaj 
išgyveno lietuviai .partizatiinio , ,e ... 
karo ir po jo-iaikotarpyje,M<,rioLĮ,^<®: 106 “Akiračių’ 

■ met irgi lerigva-'ranka biivotyie I,®3: išleidžiamų ^L*ajĮ& 
ni kitiėiris"prikėrgTatriiišdavikų ’^^hiės ’ meEur viešumoje ne 
ar ageitų^tyTaiAkūb^ėnaušiai ,kis,‘i§ŠėuKė (Ulėje gardų 

V H -!! * tęs tpoiitiką. Tokia rpžt’deūs ~kė- patarriaifa ’6Eapantams. • ; Jūoką
I\ A L J l'fj JM U lia •rnm'fiyse 'nėrimą, ties ‘‘kiro Romos Giedros ’-paskaita ‘bu-

Vo fhterverčiją. Jis visiems skundėsi,
VLIKo pareigūnas jį įžeidė ir neteisingai apšmeižė.
VLIKas parašė pareiškimą ir tą pačią dieną, iššiuhti-• šiame Kongrese iškilo-toly- 
nėjo keliems raktiniams asmenims ir tylėjo. Naujienos SiaĮ dr- K- ^ldl.aV!ko asmenybė> 
tą pareiškimą vakar atspausdinusios- Tuo tarpu Ben- iatslžymėJusi iki šiol savo kuklu- 

druomenės atstovas, netekęs lygsvaros,- pi įrašė jvai- niu išsiinoklinimu, kurį sugeba 
riaušių melų. į pritaikinti-Lietuvos 'laisvinimo

_ .. . . .... ttt ttz i bylai formuluoti ir teisės ka-
Praeitą sekmadieni Chieagoje posėdžiavo VLIKo itįgorijomis ,paremti nusUlytos

taryba- Tarybos posėdis buvo geriausioji vieta kilu- veiklos tikslingumą. Tai reto'našaus -sulauks -Sovietų sukui- 
isems nesusipratimams išaiškinti. Chieagoje buvo ir sugebėjimo politikas, kurio ■ ta- 
VLIKo pirmininkas Dr. Kazys Bobelis. VLIKo taryba lentas -asiskleidė: šiame Kongre- 
■turėjo proga išklausyti ir kita klausimo pusę.. VLIKui se’ atpažino ir pripažino 
reikėjo Panaudoti progą ir ištyrus motyvą, reikėjo nu. I; lnlI. gausiais plojimais ir auko.
statyti, “ką L. B-nės atstovas ten pasakė ir išsiaiškinti į mis, patikėdami jam ALTuš va-; 
kitą konflikto pusę. idovybę..

Tačiau p- Vaitiekūnas spalio -mėnesį Posėdžiavęs Be šių paskaitanink^ dar teks 
VLIKo taryboje visiškai uždraudė ryšininko ’netakto sustot;prie likusiųjų trejų,,.kū-, 
. . . ,,T ttt x i. - j • i u- ne taip pat iriese kai ka naujo,klausimą VLIKo tarybos posėdyje--kelti. . bet neatpasal;0..ant jų; paskaiįu

— Tai -yra-konflikto tafp VLIKo ir Bendrūdftfehės ‘ visumos' tėkš "sustoti .tik ’dėihe-; 
.atstovo • klausimas, bet ne VLIKo'tarybos.-. Mes turime “šio vertomis mintimis ar paiies- 
■ svarbešnių reikalų, — pareiškė Vaitekūnas ir .pradėjo h iškeltus faktus. ....

i suvažiavimo dalyviai atsistojį- 
I mu, gausiais plojimais ir auko-

žistenciniam sąjūdžiui.; Disiden-

i
I

i

'•

kad 'frontininkai visai nebenori 'frontininko !ginti.
Visiems aišku, kad Gūreėkas, puldamas 'Dr. Bbbe- -tus- Pava^tia-vęs kaip Rūsijoą 

lį, -vykdė'frontininkų instrukcijas, o dabar, vkAi rf‘os iris-! ^ar^‘ pa^ergdaxo vieną po kito? 
4’ .. . . . _ u!! -,.. , , • . ‘‘tautas -provoslavijos ir pandai

-trukcijos neapgmamos, 'tai ’frontininkų lyderis nenori. vizmo-priedangoje, panašiai ?PA 
:jaš ištirti. . ‘iĮvykusios revoliucijos -k^nru-

Aiškiai matyti, kad frontininkai artėjaįprte ‘liepto ?nistai plečia imperialistinius už- 
•’kafP kariavimus po marksizmo-leni- 

šėkti ;nūo liepto. :BeU jis, 'šokdamas, "nusineš ’ir rnėTėirifą <
frontininkų politiką, tiek daug '-žaros padariusią Amen- -‘ggftYyną
kos lietuviams ir visai lietuvių kovai prieš okupantą. } •>ą‘gair‘pmfe^tą<Bsėi’T^iAu 

'®tia šaltąjį ka\ą, tik vikarie- 
čiai nutarę • besipriešinti -Sovie-

Jiems {galo. Geriausiam diplomatui "kito kelio rfėbėlik'o, 
»

I - toje1-tenka’ atžymėti du■ iriomen-

VISI LIE T U VI AT A l tų ekspansijai,>pasirniko‘deten-

GARSINKI ! ES
tes ^politiką. Tokia <-padėtis-ke^

“Posėdžiavo ir svarstė ir LB centro v'ildį/ba. 'Tik 
ji, atrodo, nesvarstė kaip ir kuo prisidėti:prie iš
kilmingesnio Vasario 16-sios paminėjimo, bet kaip 
sugriauti ALT’ą, kaip greičiau pakirsti tą-gražiai 
sužaliavusį laisvės kovos organą—Amerikos Lie-Į 
tuvių Tarybą, kaip suskaldyti lietuvišką visuome. 
nę, nes sakoma, kad sudrumstame vandenyje yra

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis
Amerikos Lietuvių Kongresas

» V ' *

(Faktai, pastabos ir įvykiu interpretacija)
(Tęsinys)

Ir taip dr. Leonas Kriaučeliūnas plasnojo 
“taikos balandžio” sparnais iki susikombinavo 
frontininkų LB-nėje sau postą. Visi žino, kad 
oportunistai nėra naudingi ir patikimi nei vienai, 
nei antrai pusei, kad jie tinka jais pasinaudoti tik
tai tam tikram laikui, nes eina pas tuos, kurie tik 

•pasiūlo geresnę kainą-.. Aš neabejoju, kad LB-nė 
dr- Kriaučeliūną panaudoję savo tikslams prieš 
ALT’ą, išspaudę, kaip citriną, kai jau daugiau at- 
todys jiems nereikalingas, ir vėl juo nusikratys, 
kaip buvo nusikratę, nes aš nemanau, kad LB-nės 
žmonės jau būtų pamiršę, ką dr. L. Kriaučeliū
nas 1969 m. kovo mėn. 29 ir 31 dienomis prieš juos 
“Naujienose” rašė.

A. Svilonis, savo didelio dėmesio vertame 
straipsnyje “Keletas pastabų dėl dr. A. Butkaus 
pokalbio” (1979-10-11, Naujienos), paduoda aps
čiai 'datų iš dr. Kriaučeliūno, tada‘kovojusio prieš 
LB-nę uz ALT’ą, pasisakymų. Vieną iš tų citatų, 
kad skaitytoj.'ms būtų aiškiau aš čia pakartosiu.
Štai, dr Kriauč liūno “Naujienose” rašyti žodžiai: tis, kad juodu parvežė tiktai LB-nei palankius ir

tautų disidentais? Komunizmas 
yra- moraliai subankrutavęs,'-ko-' 
rupcija ir Įvairūs.kombinavimai 
yra visuotini, kaip visuotinas 
yra girtuoklaivimas. 'šiose sąly
gose galėjo jsitvirtiniti pogrin
dis, kuris teikia viltį ir morali
nes-jėgas kovai - už savo-tautos 
išlikimą ir laisvę. . - • ?

Baigus paskaitą prelegentui 
papylė ‘aibės • H5tiginrą^f^rvo 
-paklaustas -ar 'VihriausNSr' Kau
no kioskuose^ galima .nusipirkti 
‘fAkIračius’’? Į tą i trumpai at-;

jvr bet ir j 
išleidžiamų arj

‘ {nBĮ^nep^sng)
s 
t

“ — ■ --- ----------------- :---------- - *---- . j |
» i 

. A .._________________________________ j

Wig«to^gs tSkitos, ^Tr. ‘KHatfgeliWs ^vo pPi- I 
versfas afsakyti. Cituoju pažodžiui: “Mes Rochėš- I 
tėri^eWd^i.‘jokios sūtarties-nePfldajėJne.'Spau- Į ] 
doje išgarsinta sutartis įvairiai komentuojama ir1 
huto^ daWg4irtų palifelinta, bėt^ičkas1 nekreipia 
dohrės.’Irišfandien tas klausimas vis iš naujo kar
tojamas. Mės^šušitabėm abidvi pusės nuoširdžiai 
išsikalbėję,'pfamatėm, kad esama padėtis yra ne
normali, kenkia mūsų .vieningam Lietuvos laisvi- 
hihio darbui, lietuviškai visai išeivijai, mums rei
kia ieškoti bendros kalbos- Ir ten po nuoširdžių 
gražių išsikalbėjifnų visą bopietę trukusių Roches- 
teryįe 'įneš :silUrėme ■ pū’rtktus, * kariuos ‘ parvežę 
savom valdybom‘pasiūlyti' prtimti, diskutuoti, pa- * 
keisti, ar atmesti. -Tą ThesTadai'ėme ir jie jbuvo 
pradėti -svarstyti • liepos A21‘ d. • 1976 Htn. posėdyje-j 
_PUV0 atmeta ir vėl -buvo'svarstyta šiais metais.! 
Tad jokios sutarties ten nebuvo padaryta, bet buxl>b; 
ieškoma bendri) sūtariino, ‘ kad lietuviškoj veikloj 
mes gaiėttitneftą skflfttią’palikinti ir, kad mū^U 
visų jėgos galėtų būti suj*uhgtes bendram laisvi, 
nimo darbui. ^Tai čia metamas klausimas, kad aš 
ką nbrs‘ Vežiau, ar pardaviau, -absoliučiai neati- j 
tinka tikrovei”.

r -t. /’y*' dšugiah) • ,

priimtinus’ punktus,burtuos; jeigu -S/Fa priim- 4tą 1 'jį "atsakyti- -Tiktai> panašiam ^ftS&Suudar
tų,'tail pati-save-'sulikviduotų.

DR.‘KRTAUdELIuNAS, DR. J. VALAITIS.
IR ŠEŠI LB-NĖS PUNKTAI t

Pirmiausia aš norėčiau skaitytojus jfeinfor- 
muoti, kad dr. L. Kriaučeliūnas ir dr. J. ^Valaitis

%

lengviau žuvauti, ’kelti savo ambicijas, vykdyti 11978 m- vyko į Rochester*! su ALT’os Vftuome-
vienos grupės žmonių partines užmačias”- Toliau 
jis dar aiškiau pasisakė: “Atimsime (iš ALT’os) 
pinigus, suskaldysime visuomenę, sumažinsime 
ALT’os autoritetą, tada ALT’a pati susilikviduos. 
LB-nės centro valdyba, atrodo, nutarė kovą nu
kreipti prieš ALT’a. Lietuvos okupantui ir kvis- 
lingams Amerikos Lietuvių Taryba yra didelė 
rakštis ir okupantas deda visas pastangas ALT’ą 
sulikviduoti”.

Taigi, iš pačio dr. Kriaučeliūno žodžių mes 
galime pamatyti Į kokią LB-nę jisai sugrįžo ir 
kokiam tikslui. Kaip dabar jo sąžinė jam leidžia, 
jo paties žodžiais tariant, žuvauti tame sudrums 
tame vandenyje ir stengtis pakirsti tą gražiai su 
žaliavusį laisvės kovų organą — ALT’ą?! Todėl 
sunku suprasti, kaip galėjo kai kurie ALT’os žmo
nės taip aklai dr. Kriaučeliūnu pasitikėti, jam su 
tokios pat opozicijos dr- J. Valaičiu leisti vykti 
į Rochester’į ir ALT’os vardu spręsti ALT’os ir 
LB-nės santykių problemą? Todėl nėra ko stebė-

ninių Ryšių Komisijos pritarimu, -kurtos Fpirmi- 
ninku tada buvo patsai dr- Kriaučeliūnas. iŠią ko
misiją 1978 metais sudarė keturi žmonės :‘dr. L.’ 
Kriaučeliūnas, dr. J. Valaitis dr. VI. Šimaitis ir J
T. Blinstrubas- Kaip matome, du opozicijos žmo
nės ir du altininkai. Kodėl, tad, į Rochestėr’į ne* 
galėjo vykti vienas iš opozicijos žmonių,'o kitas 
iš altininkų? Kaip galėjo dr- Šimaitis ir T.^linst- 
rubas padalyti tokią stambią klaidą’Ir dr. Valaitį 
su dr. Kriaučeliūnu išleisti vienui vienus?

■ $ f f< *

Rochesterio klausimui iškilus ^įmetiniame 
ALT’os suvažiavime Cleveland, Ohio, dr. V. Dar- 
gis pastatė klausimą: “Ką reiškia dr. Kiiauče- 
liūno pasakymas “mes susitarėme”, ar ALT’a jį 
įgaliojo su barzdukine bendruomene susitarti?”, 
Dr- Kriaučeliūnas kaip ugnis pašokęs' atkirto? 
“Kadangi dr. Dargis' užgaulioja kitą- organizaci
ją, tai aš netferiu reikalo atsakyti”. Račiau dau
guma dalyvių manė, kad ne dėl to žodžio'“barz
dukine” dr. Kriaučeliūnas nenorėjo į tą kMusimą* 
atsakyti, bet, staiga užkluptas, nežinojo kaip, ir

y 131 mt , j,r
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LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJA

r*i.: 562-2727 arba 562-2726

ir

treč.

5 V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Medicine* dir«kctoriu> 
^938 5. Manheim R4M W«stch*at»r, IL. 
* ALANDUS: 3——8 d&rbo dienonua ir

?»R. K G BALUKAS 
mįmUSERUa iK moterų ligos 
4INEKUUMHNE chirurgija 

S®. FvusRi Rd. ICrawfor* 
w»-ical duucang) Tai. LU 5 644« 
?nima ugotuus pagal susi tari m,- 

Jci neauuiepia, skambinti 374-8004

DK.LE0NAS SEIBUTIs 
■■ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL anUad. 1—4 popiet, 
ketvirto, d—1 vau vak.
Ofuo toiofa 776 'M0 , 

Rnidondjoc toi«ta *48-5545

TEl------ BE 3-5W3

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3*07 Wou lQ3rt StroM 
Valandos pagal anai tari m.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRiSTAS 

. KALBA UETŪ VISKA1 
2619 W. 71 SL Tai. 737-514$ 

Tikrina akis. Pritaiko akiniua 
“contact lenses”1.

VaL agai susitarimą. Uždaryta

Mažeika & Evans

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

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

M ■’
"Turėdami didį Kunigą Dievo namams, artinkimės tikra iirdimi, 

pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai norį artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia: jei mes pilnai tikime i Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami sayo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį musu 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

terių Kabinetas.
43. Respublikos Prezidentas 

renkamas ypatingų Tautos ats
tovų septyneriems metams. Rin
kimų būdą ir tvarką nustato įs
tatymas.

44. Pradėdamas eiti savo pa
reigas, Respublikos Prezidentas 
prisiekia įsomis savo pajėgo
mis ■ rūpintis Respublikos ir

13; 15, .16, 17, 18) ir imtis prie-. Tautos gerovę, saugoti įstaty- 
monių pavojui atremti ar paša- į 
linti. vartojant ir ginkluotą pa-! 
jėgą, ' „ \

35. Seimas, renka sau pirmi
ninką ir kitus prezidiumo na
rius.

Seimas priima savo darbui 
j statutą, kuris turi įstatymo ga- 
jlios.

šaukia Respublikos. Prezidentas, rinktas naujas. Tas pats asmuo 
gali būti perrenkamas (Prezi
dentu.

47. Respublikos Prezidentui 
išvažiavus, iš valstybės ribų, su
sirgus ir negalint eiti pareigų, 
atsistatydinus ar mirus, jį pa
vaduoja Ministeris Pirmininkas. 
Atsistatydinus ar mirus Prezi
dentui, renkamas naujas.

' 48. Respublikos Prezridentas 
atstovauja respublikai, akredi
tuoja Lietuvos pasiuntinius, 
priima svetimų valstybų pa
siuntinius • ir ’ ratifikuoja suda
romas su kitomis valstybėmis 

nai, nustoja atstovo ^galiojimų.| sutartis..■-
38. Seimo nariai vaduojasi tik

(Tęsinvs)

34. Kilus karui, ginkluotam 
sukilimui ar kitokiems pavo- 

JR. PAUL V. DAUGIS jingienis neramumams valsty- 
GYDYTojas IR chirurgas bėję, Ministerių Kabinetui pa- 

CMumunity idiniKoc siūlius, Respublikos Preziden- 
į tas gali visoje arba tam tikro
se jos dalyse įvesti karo arba ki
tą kurią nepaprastą padėtį, lai
kinai sustabdyti konstitucines 
piliečių teisių garantijas (§§ 12,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Bendra praktike, spec. A4OTERU iijce. 
Ofisas 2452 WIST 5n« SYRSKT 

T»L PR S-122S v

į 36. Nepaprasta Seimo sesiją1 

arba savo paties valia, arba 3/5 
(trimis penktadaliais) visų Sei
mo narių rašytu pareiškimu, 
nurodžius, kuriems, reikalams

4 ji šauk tina.
' 37, Kiekvienas Seimo narys, 
Į pradėdamas eiti savo pareigas, 
| prisiekia arba iškilmingai pa-
i sižada. būti ištikimas Lietuvos
1

Respublikai, saugoti jos įstaty
mus ir sąžiningai vykdyti Tau

pos atstovo įgaliojimus.
Šeinio narys,- kuris atsisako 

prisiekti ar pasižadėti, arba ku
ris prisiekia ar pasižada: lygtie

mus, sąžiningai eiti savo parei
gas ir būti visiems lygiai teisin
gas. / . ' • ; ■ .

45. Respublikos Prežidentu 
gali būti renkamas kiekvienas 
Lietuvos pilietis, kuris gali bū
ti renkamas atstovu į Seimą ir 
yra ne jaunesnis kaip 40 metų.

46. Respublikos Prezidentas 
einą savo pareigas, ligi bus iš-

49. Respublikos: PrezidentaiUFISO VALu antxxL* tttčlACL į
ir pew. ž-4 k fr* vaL vak. HUUdir Jsavo s^ine ir negali būti jokių-, skiria Ministerį Pirmininką, ki- 
nety vai popiet ir tattQ iainr mandatu varžomi.

• __ L
natf.at auaxtarisia.

ir peakt; 2-4 ir v»L tbK. ĖUtadiv-:
tus miništerius ir Valstybės

39. Seimo narys del savo kai-; Kontrolierių, Ministerio Pirmi- 
“?bų, pasakytų pareigas einant, ninko pristatimus, ir paleidžia 

i negali būti teismo baudžiamas, tiek visąuMinisterių Kabinetą, 
' tačiau už

P ŠILEIKIS, O. P.
■ UKIiiUPjEllAi-PBOTLįlBTAsit£

Aparatai - Protezai. Mea. būti' traukiamas atsakomybėn 
oiuai. Spėčiau pMMba kJlMM. paprastąja tvarka.

4 ir 9—jį

2aci» Wcct 63rt Ėt^ Chicat*. UL ĖĖ6»! Čiarnas. Jis suimti galima tik 
. >r Te4»f.: PRcapcct 6-5M4 į Seimui sutikus/ išskyrus' tuce

.'■.č. i ' ■■ :.j N . - --ratsitikimus, kada yra užtiktas
n 'l A «.'■ ri a bedarąs nusikalstamą darbą (in 
f L .0 K 1 P A ,'Įflagranuy

DR. a K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fku 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
ŽEMA KAINA

MOVING

U jvaėriy sMudul 
ANTANAS VILIMAS

Tol. MMU2 oriu 376-599*

Program**

“Lietuvos Aidai’
..KAZĖ BRAZDŽK>NYTĖ

* k'.’K

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN A/E.

’ Vilniuje-Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmėsi 
kreipia i Mikalojaus Čiurlionio kapą.

Stepono Kairio atsiminimai EUDEIKIS
MANO TĖVIŠKI-

(Tęsinys) GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Kuo galėdami siekiame, kad 
mūsų Tėvynė būtų laisva. Ji bus 
laisva, bet kad būtume verti 
laisvos ateities ir jos nežalota
me, turime patys laisvintis nuo 

j . , - . . t-t . (vergautos praeities palikimo,do ir maro baisumus. Keie lur- į. ” . . .
tingųjų priespaudą ir paniekini- i 
iną; kentė dangaus keršto šau-l' ... .. . •

.. ,, r . , . .. kiančįas skriaudas, nuo kurių jį
karininkus irį Respublikos vai- tik retkarčiais gynė Kristaus 
dihinkuš, kurių'skomas ir pa- indkslą skelbusi 'bažnyčia ir, be- 
leidimas Įstatymo yra jam Pa' sįgindamas nuo jj gulusiojo var- 

■ vestas. - M g^-yį žalojo/%ąd'tik išliktų

Bet kaimas <tšj.o mūsų sielon 
nė tik kąs jame buvo gražaus. 
Savo ilgaine praeities kelyje jis 

garbės7 įžeidimą, galit tiek atskirus ministerius ir Vai- ,pinnutinis pergyveno karų, ba-

40. Seimo nario asmuo rieliė-

stybės Kontrolierių. -

50. Respublikos Prezidentas 
skiria ir paleidžia visų laipsnių

. į kuris kaip purvinas vyžos api- 
Į varas tebesivelka mūsų užpa
kalyje ir per vaškuojamą ]>ar-

Nežiūrint visko, mūsų 
‘Varpo’ žc-džiais tariant,, 

krūmas, šimtmečiais te'P

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 - r.

I

Apie Šeinio; nano ^uenum, įstatvmU
ir suėmimo pamatą tokiu atsi
tikimų ne. vėliau kaip per 48 
valandas pranešama .Seimo pir
mininkui, kuris praneša apie 
tai Seimui jo’ 
posėdyje.

41. Seimo nai ys negali , vers
tis tuo, kar nesuderinama su 
jojo pareigomis. Atskiras įsta
tymas nustato, kas suderinama į 
"su Seimo nario pareigomis ar-j 

‘ ba kas nesųderlnarnoi.,..

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

gėrio. būdo taurumo turtus. 1 •
C? I fRespublikos. Prezidentas gyvas. Išmoko-pasyviai pasiduo

ti smurtui ir netekot-pačiam sau 
tinkamos pagaibes, leisdamas 
vargui įsėlinti Į savo sielą ir jo
je Įsiremti. 'Ka?: pagaliau liko 
laisvas, tik ^.n*>spąrčiai gaivino 
savyje sau pagarbos, .jausmą. Ar 
ne tuo tenka aiškinti ypač 
mums, augštaičiams, būdingą 
pažymį kad buvome greitesni 
už kitus pasekti 'poną’ ir savin
tis jo kalbą?

Tuo palikimu kaimas ajxlova- 
nojo ir mus, iš jo išėjusius inte
ligentus,. Jau pirmuosius bun-j 
dančios tautos šviesuolius. Var
pas’ metų metais turėjo už tai 
barti, kad pareigą tėvynei iškei
tė i šiltas vietas Rusijoje. Verg
to kaimo vaikas užpiiršo, ką jis 
buvo skolingas saviesiems.

Gyvu mums kaltintoju tebes
tovi ir artimiausia mūsų praei-l 
tis jau nepriklausomoj Lietu-Į 
voj. Atsikūrėme demokratiškos i 
respublikos pavūrala, b?l neina-Į 
kėjonie hūli demokratais ir ne
sugebėjome apyir i* laimėtų lai 
svių, kai iš mūsų paėių kilę 
smurtininkai drįso jas trvpti.

Seimo priimtieji įstatymai 
Respublikos Prezidento skelbia
mi ne vėliau kaip per viešą mė-

1 |nesį/ skaitant nuo įstatymo įtei-o- artimiausiame I

' .. .» N. A K . . - -
•lt Seimo nariai, už savo .darbą 

Seime gauna atlyginimą, nus
tatytą įstatymu.

IV. Vyriausybė.

42. Vyriausybę sudaro Res
publikos Prezidentas ir Minis-

Respublikos Prezidentas 
teisės per vieną mėnesį, skai
tant nuo įstatymo įteikimo die
nos, grąžinti Seimui su savo 

į nuomone Seimo priimtą įstaty- 
I mą antrą apsvarstyti. Jei po to 

■ 1 Seimas antru svarstymu priima I-ttą patį Įstatymą ne mažiau 
•’ kaip 2/3 (dviem trešdaliais) vi

sų Seimo narių dauguma, tai 
Respublikos Prezidentas priva
lo j j paskelbti.

(Bus daugiau)

Time To Be Burger-Wise

turi

ketą, 
naudi s 
tautos 
kė koiektyvėje savo sieloj gro 
žio
Jei norime būti kūrvbiški žino-.i 
niško prado ugdyme, moksle 
bei mene, neužmirškime semtis. 
iš to lobyno. Ir neužmirškime,4 
kad lietuviškojo būdo kilnios 
savybės, kurias esame greiti sa-j 

i vintis jų neturėdami, tik tuo-, 
met tarps, kai sąlygos laisvai 
tarpti bus patikrintos mūsų liau
džiai.

Nesu linkęs sakyti pamokslų,

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

yra 
riu

I nuo

davęs gimtasis kaimas, no- 
pradėti vaiko atsiminimus 
jo pavaizdavimo.

(Bus daugiau)

— Alabamoj valdžia perėmė 
visas nevykusiai veikiančias V
atomines elektros jėgaines.

Tclcfu HEmfeck 4-2413
71 Sf «•- MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. 644W

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŪMOS VALANDOS 

Vt**« prapramsa Ii WOFA,

Arthritis Sufferers?
Now. Get relief ■» 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pain 
Formula has 50°o more medicine than 
ordinary headache tablets Plus two 
anlacids for double stomach protec
tion Try Arthritis Pam Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin.'

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

Chicago^

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO
PATARNAVIMAS

TUR1ME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

KAsdien duo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vai. vak.

Visos laidos ii WOPA stotim, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
ii WHS stoties 11W—AM banga-

2646 W. 71at Sfrtot 
Chicago, lUinois 60621'

• " Telef- 778-5374

i

What’s as American as apple pie, happens every spring, and 
h loved by millions?

Baseball, of course. And 1979 is no exception.
Baseball season is predictably followed by an increase tn 

more casual eating. Whether food is enjoyed at local fast food 
restaurants or in your own backyard, the consumption of 
ground beef will be on the rise.

Ground beef is one of today's roost economical purchases 
because it's so versatile. This valuable protein source can make 
appearances in casseroles, sandwich fillings, meat loaves and, 
of course, the all-American favorite ... hamburgers.

In anticipation of this increase in buying and using ground 
beef, Heinz has prepared a handy recipe folder called 
“Burger-Wise And Ways.” Single copies are avaHable free by 
sending a self-addressed stamped business-size envelope to: 
Heinz Burger-Wise And Ways, P.O. Box 28, D-58, Pittsburgh, 
PA 15230.

Not only does it feature information about wise ways to 
purchase, store, thaw and cook ground beef, but it also in
cludes many H^inz-jdeveloped recipe favorites. You’ll find Beef 
Turnovers, Snow-Capped "Beef Round, Cabbage Joes. Beet 
Zucchini Casserole and more.

Please allow several weeks for delivery.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: Y Ards 7-3401

Tel.: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-441C

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 1-1138-1139

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
V-' .-.IRJl'W." ii——

J NAUJIENOS. CHICAGO 1. ILL. ednesday, October 31; 1379 '



TOLSTOJŲ GIMINĖS PRADININKO 
“INDRIO” ASMENYBĖS IŠAIŠKINIMAS

Filologijos profesoriui Voldemarui 
autorius reiškia savo pagarbą.

(Tęsinys)
Vyresnysis Algirdo sūnus Jo- kai, ka:p bajorai, sėdi kunigaikš- 

lenkiškai Jagello, būsi- , čio Dimitrijaus Algirdaičio ba- 
lenkų karalius, dar jau- 
metuose galvojo, vedęs 

karalaitę Jadvygą, tapti 
karaliumi. Lenkai to taip

BORIS TOLSTof

REAL ESTATE
Namai, tema — Pardavime 
REAL ESTATE FOR SAL

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:
jorų seime, pats Indris iš Tverų 
Didžiojo kunigaikščio Mykolo 
Aleksandraičio gauna daugelį 
tėvūnijų ir vietą Tverų bajorų 
seime. Pagal šeimos papročius 
jis užima vietą dešinėje Didžio-J 
jo Kunigaikščio, ir bajorai ne-1 
protestuoja. Kame čia reikalas?

Didysis Tverų kunigaikštis

gaila, 
masis 
nuošė 
lenku 
lenkų
pat pageidavo, bet jie statė są
lygų — prijungti Lietuvą prie 
Lenkuos. Visi kunigaikščiai lie
tuviai, taip ir Jogailos broliai, 
taip ir jo tikrasis dėdė Žemai
čių kunigaikštis Kęstutis, Algir- turėjo seserį, kaip ir jis .pats, 
do brolis, š am planui buvo prie
šingi. Dėl to Jogaila gyveno su 
visais nesantaikoje. Įrodyti jo 
pavojingumui gali būti jo poel
gis su dėde Kęstučiu ir jo sū
num Vytautu. Mirus tėvui, Di
džiajam kunigaikščiui Algirdui, 
Jogaila tapo Didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu. Jis apgaulės būdu 
pasikvietė Kęstutį medžioklėn, 
liepęs jį pasmaugti (prof. Plato
vo vas), o Vytautą uždarė į ka- 
ėjimą ir ilgai ten jį išlaikė. Gal 
3ūt bijodamas Jogailos, pats 
Indris panorėjo padaryti neaiš
kų įrašą apie savo atvykimą 
/ernigovan, kad brolis Jogaila 
ležinotų kur jis yra.

Dar viena įraše keista aplin
kybė — tai nepaprastai iškilus 
priėmimas ir Čemigoye ir pas 
Tverų Didįjį Kunigaikštį'-Myko- 
ą. Netgi jo sūnūs/tartum v’ai-

iš Riurikų giminės. Ši sesuo bu
vo žmona Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Algirdo ir motina 
taip Dimitrijaus Algirdaičio, 
taip ir Indrio. Visai aišku, kad 
pagarba ir nepaprastos dovanos 
parėjo iš giminystės. Indris pra-, nigova pas brolį ir i Tveriusdzioje atvyko pas brolį, o po to t pas d ?dę
pas tikrą dėdę. Pagal Tolstojų 
valdiškus dokumentus, jie gavo 
paveldėjimo teise iš Indrio: kuo-

į lis iš senatoriaus N. Tai buvo Kunigaikščiui Vosyliui duoti 
sūnus Sergejaus Ivanovičo Tols-, Indrio provaikaičiui Tolstojaus 
tojaus, buvus’o Vidaus Reikalų "vardą, kaip turintį ryšio su ant- 
Ministerio prie caro Aleksandro, ruoju lųdrio vardu. Prie šio ten- 
Trečiojo, pulkininkas' Kavaler- ka nurodyti, kad tais laikais sto- 
gardo pulko Petras Sergejevi- rūmo .sąvoka buvo išreiškiama 
č:us Tolstojus, miręs K:eve lai- žodžiu teistoj’ o ne tolstyj. Pap
ke'pirmojo pas. karo. Tokiu bū- * rasta liaudis dar XIX šimtrne- 
du ir pagarba priimant Indrį čio pradžioje storumo sąvoką 
ir dovanos paaiškinamos gimi- nusakydavo žodžiu “tolstoj”. 
ningumu. Indris atvyko į Čer-1 Suklaidinti. įrašo apie tariamą 

Indriaus atvykimą iš Vokieti
jos, vertėjai išvertė vokiečių žo
dį Diek vieton lenkų — “Dzik”. 
Dėl to. .aišku,, kad Tolstojų- pa
vardė iš tikrųjų esą turėtų, būti 
“Kabanov”, bet ne Tolstoj. Tol
stojų Šeimos kilmė čia taip pat 
paaiškėja.*. ■

Vertė Vincas Žemaitis-

Dabar
Indriaus

tenka nurodyti, kodėl 
provaikaitis Andrius 
Haritonovičius gavone visą būsimą Ostaškovo ap- (Andreį) ........................

skritį Tverų (Tverskoj) guber-] „ToIstoj» PasirodOi kad
nijoj ir didelius žemės plotus j vienuoliai ir d;jokai patardami 

| busimoj Naugardo gubemųoj. mdžiajam Runj ikšdiui Vosy. 
Pats JūdĮ's :Seb2Sero Į liui Vasileviėiui, pramintam

•Tamsiuoju (Temny) duoti šią 
-pavardę Andriui Haritonovičiuį, 
Indrio provaikaičiui, jie turėjo 
labai gerus norus duoti pavar- 

Idę, kuri. būtų-.tvirtai sujungta 
ir pareitų iš “Indrio”. vardo. ”

!" čia reikalas tame. Lietuvių- 
Gudų (Litovsko - Belorusskavo)

(Žalgirio? — Vert.), ežero, iš ku
rio išteka Volga, pasistatė 120 
kambarių rūmus su mene sos
tui. Dali šio namo ir dvaro griu
vėsių, kaip, veldinį, apie dešimt 
metų prieš pirmą pas. karą at
pirko autoriaus trečios eilės bro-

* VERTĖJO PASTABA: Šio

— Juozas Bagdžius, LB (r) 
Marquette Parko apylinkės vyk
domasis vicepirmininkas, suor
ganizavo ekskursantų bei atsto- 

ivų kelionę autobusu į Amerikos 
! Lietuvių Kongresą Klevelande. 
Apmokėjus visas kelionės išlai
das, liko $15, kuriuos jis įteikė 
Naujienų paramai. Dėkui orga
nizatoriams ir visiems tos ke
lionės dalyviams.

-- Feliksas Kairys iš North 
Chicago, Ill., tarp kita taip rašo: 

.“Atsikėlus gyventi iš Wauke- 
gano į North Chicogo, ilgai Nau
jienas 
kartus per savaitę po keletą nu
merių.
esu jau 79 metu, tačiau noriu 
Naujienas skaityti kaįsdhen. 
Prie šio laiško rasite $10 auką 
Naujienų pagelbai. Kai ateis lai
kas pratęsti prenumeratą, tai 
vėl atsiųsiu auką. Linkiu Jums 
ir Naujienoms viso geriausio’’. 
Dėkui už laišką ir už vertingą 
paramą.

— D. Renkauskas iš Toronto 
atsiliepė į Naujienų prašymą: 
pratęsdamas prenumeratą, at
siuntė $12 auką. Dėkui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
atsiliepusiam į vajų užsisakant 
Naujienos vieneriems metams 
ir prjsiunčįąnf $5 auką. Pavar-

gaudavau vieną ar du

Dabar pasitaisė. Nors

straipsnio xerox kopija pateko j dės jis prašė neskelbti.
> • • • j n • j *✓. * .vertėjui, atspausdinta rusų žur

naleį “Viehi” -psl. 257-265? New

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow,.
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878 

839-1784 arba 839-5568.

riarametis patyrimas — sąžiningas darbas ir Polock° kumgaikš-
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:.

American Travel -Service Bureau 
9727 S.. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

. Tdef 312 238-9787J
e Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvą, traukiniu. IMvų kelio

le kelionių ’draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.'aštųs: 
udarome iškvietimus giminių apsilankymui1 Amerikoje ir teikiame infer- 
lacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais,-tik reiaia rezervuoti vietas 
į anksto — prieš 45 - 60 dienų .

i tijos kaimynais, be vokiečių, 
{ buvo lenkai.-žinodami reikšmę 

lietuvių vardo kunigaikščio Int- 
rius — šernas, lenkai išvertė šį 

j vardą lenkų kalbOn. Lenkai 
I1 “šerną”, (rus. “kabam”) vadina 

“Dzik” ir dėl to; ve vardo “Ind-
i

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

avo asmenišką dėmėsi,f-gerai* su jomis sūsipa- 
inti ir jas užsisakyti.

• r . .1' . ” * ‘ t

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau- 
ienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida; 
kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
’INKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
IŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 
iimo vajaus talką!

ris” • ar ’“Intrius”, kunigaikštis 
turėjo dar vardą “Dzik”; Kadan
gi Vosyliaus Tamsiojo’ laikų 
mokyti vienuoliai- ir dijok’ai,- at
rodo, ižinojo tą antrąjį Iridrio 

.vardą, bet jau .asmeniškai ne
žinojo ką jis reiškia ir pasirem
dami pirmuoju heraldikoje įra
šu apie Indrio'-atvykimą • Čerhi- 
govan iš Vokietijos, nusprendė, 
kad “Dzik” yra vokiečių žodis 
Diek -ir sujungimui, pavardės su 
Indrio vardu pasiūlė Didžiajam

l;

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
eikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

739 S. HALSTED ST.
HI C.A GO, IL 60608

> Iš anksto be raginime? pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- 
las laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede....... dol.
avardė ir vardas ............................. ................. ...............................
.dresas .................... ..................... ......... .................... ............ ............

► Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
ra naujas skaitytojas. Priede ........... dol
'avardė ir vardas .................. ..................... .
.dresas __________________ ____________

, kuris

ponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

ELECTROS įrengimai, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidin 
Dirbu ir užmiesčiuose gre 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS-VAIRUOT
Tiktai $106 pusmečiui autom 

Liability apdraudimas pensinio
Kreiptis:” '

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Gausas namų pasirlrt kimaj 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi aodrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—parer 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago

Tel. 767-0600.

L

Laikrodžiai ir brangenyb
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<5th Street 
Tel. REpublic 7-1941

— Ponia Emma Umbrasas iš 
pratęsdama 

parėmė Naujie-
York/'(1973 (?)'. Straipsnio ant- Dighton Parko, 
rašte: --“Ustanovleniė ličnosti i PIel?Weratą^ 
“Indrisa” Todonačal’nika . Tol-]nų lei4ln1^ auka- Dėkui Taip 
stych”. Straipsnio autorius, yra 
Boris Tolstoj. Versta griežtai 
prisilaikant teksto. Svarbu ■ (kas 
buvo išaiškinta), jog Lietuvos- 
karaliaus Algirdo sūnaus vardas 
buvo ne Andrius, bet liet. Int
rius, o jo sūnų: Lietuvis (rus.: 
Litvinas) ir Žymantas (rus.:

■rašte

pat dėkui No'ujienų rėmėjai iš 
Rockfordo už $10 auką.

— Kongreso atstovas Henry 
J. Hyde, respublikonas iš 6-to 
Illinois distrikto, remia įstaty
mo projektą, kuriuo sustabdy
tų . mokėjimus. . nepajėgiems 
dirbti. asmenims, esantiems

MISCELLANOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

$356 WEEKLY GUARANTEED 
WORK 2 HOURS DAILY AT HOME 

FREE INFORMATION WRITE:
' J. RICHARDSON

P.O. Box 25652
Chicago, HI. 60625

Shmtiniai į Lietuv 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ava 
Chicago, I1L 60632. Tel. YĄ 7-1

Zimonten). Man prisimena, šio bausmės institucijose. Jis praner
V • ' V • • <-- W . i . ' ’ - - __'šimtmečio 'pradžioje,' mes, vai
kai, reikšdami užuojautą skali
kų vejamam kiškiui, šaukėme: 
“Endriuk, ar' In^riuk, bėk!... 
bėk!”,' bet nešaukėm’ir rievadi- 
nom Juozuk. Petriuk, ar kitaip

(Pabaiga) '■

šė, kad Social Security įstatyme 
yra netikslumų, kuriais pasinau
doja apie 30,000’ kalinių gauda
mi iš. valdžios iRį ,60 milijonų 
dolerių kiekvienais metais. Pra
nešime spaudai i,s duoda kele
tą charakteringų atvejų, kuriuo
se . mokama už prasikaltimus.

— Marija Smilgienė, gyv. tnū-
SKAITYK PATS IR PARAGINT

DAR KITUS SKAITYTI
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’1

[
 SIUNTINIAI J LIETUVA

MARIJANOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, Bl. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, BL 60629. — TeL WA 5-2737

> Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it. 
laujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus .......  dol.
'avardė ir vardas ----------------.-------------------------------------------
idresas   -------------------------------------------------------------------i

> Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa-’ 
aites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
'avardė ir vardas ••• WWW ■ •«**»>* • • ww ■» ■■■■■!■ * ■ ■■ nu. » ■■■■* ■
ldresas ....  ....................

• Drill press operator night shift.
• Material handler full time or part time.
• Milling machine operator.night shift.__
• Electric sub assembler day shift. / fllU'w
• Welder night shift.
< Experienced hydraulic tube filler day shift. .

A growing Company offers security, good wages and an 
opportunity for advancement. Also an excellent Company 
paid benefits package, including profit sharing and dental 
insurance.

Come in or call: 397-5155 -*

HUNTER AUTOMATED MACHINERY 
CORPORATION

2222 Hammond Dr.
- ' ' 'Schaumburg, DI. . *

(1/2 mite east of Roselle off Algonquin Rd.)
■ ■>.... Aa EOE.M/FJ- ■

f

T"?

tos patikrinimui į St. Joseph li
goninę. Ji laisvo nuo darbo me
tu padeda Naujienoms. Visi 
Naujienų, darbuotojai linki jai 
geros sveikatos ir laukia grįž
tant. ... ■' .... >

— Dail. Marija Gaižutienė 
mokys keramikes pagrindus ii’ 
praktiką Baįzeko Lietuvių Kul 
tū’ros muziejuje ketvirtadieniu 
vakarais. Kursai prasidės lap 
kričio1 8, baigsi, 
Registruotis 
valandomis.

gruodžio 13.
muziejuje darb:

Banionytė, Mirg
Virginija Juodišiu 

uskaitė, Sigute 
Pieną Vyšniony

— Vilija 
Bankaitytė, 
tė, Rita Kazla 
Lenkauskaitė ir
tė niokosi Cleveland© pedagog. 
niuose lituanistikos kursuose 
Juose moko prof. Aldona Augu 
stinąvičienė, Vacys Kavaliūnai 
Antanas Tamuiionis ir Mild 
Lenkauskienė.

— JAV (R) LB Cicero Apt/ 
linkės Valdyba rengia Rudens 
Balių šių metų lapkričio mėn. 
3 dieną 7 vai. vak. Šv. Antano 
parapijos salėje, 49 Ct. ir 15 St. 
kampas, Cicero. Programa: Me
ninė dalis, kurią išpildys solis
tai Irena Petrauskienė ir dr. 
Briedis. Vakarienė, bufetas, lo 
terija ir kiti baliaus įvairumai 
Gros K. Venskaus orkestras. 
Auka 10 dol. Jaunimui — pusė 
kainos. Teirautis telef. 656-2550

Valdyba (Pr.)

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsf 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi- 
formomis. —•

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

PASKUTINĖS VALANDOS
Penktadienį per Sophie. Bar

čus radijo programą išgirsite 
“Paskutinės valandos!”

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės “Pragaro koridoriais”. 
Prisiusime dovanai. Mūsų adre
sas: Lithuanian Ministries, P.O. 
Box 321, Oak Lawn,. Ill. 60454.

ŠVENTO RAŠTO PRA
NAŠYSTĖS IR MES

Lietuvių Koplyčioje jau šią 
savaitę skelbiame visą seriją 
paskaitinių pamokslų, rišančių 
Šv. Rašto pranašystes su šian
dieniniais pasaulio • įvykiais. 
Kviečiame susiinteresavusius ar
timos ateities įvykiais atvykti 
pasiklausyti sekmadieniais 2:30 
vai. po pietų. Lietuvių Koply
čios adresas: 3638 W. 83 St. 
(83 beveik South West Hwy. 
kampas), Chicago.

Norintys įsigyti paskaitinių 
pamokslų magnetines juosteles 
prašomi rašyti į Lithuanian 
Ministries. Vienos magnetinės 
(casette) juostelės kaina $2, 
plus pašto išlaidos.

27 dienai. Koncertui bilietus pra-
— “Čiurlionio’’ ansamblio kon ■ soma įsigyti iš anksto. Gauna- 

certas, kuris turėjo įvykti spa Imi Gifts Interfnational (Vazne- 
lio 27 d. ir dėl muz. Mikulskį- |]jų) prekyboje, 2501 W. 71st 
ligos buvo atidėtas, įvyks gruo str., Chicago, Ill. Rengia Balfas 
džio mėn. 9 (sekmadienį) "(35-rių veiklos metų sukakčiai 
vai. p.p. Marijos aukšt. mokyl ! atžymėti/ Visi kviečiami atsi- 
los’ salėje, .Bilietai ..galioja...tiSlankyti. (Pr.).
patys, kurie buvo pirkti spalio  . _ ________

M. ŠIMKUS

Notary Public ‘ r 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7 
Taip pat daromi vertimai, gimi 
iškvietimai, pildomi pilietybės | 

šymai ir kitokį blankai, .;

HOMEOWNERS POLIO
F. Zapolis, Agent 
3208'A W. 95th St 
Everg. Park, III, ] ' 
60642, - 424-8654

tTATf Mt*

IMSUtANCf

State Farm Fire .ano Casualty Compan

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai■1 
mento laiptai — šaligatviai ir k

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635 '

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL.ry 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuc

9 vai. ryto iki 12 vaL d.,'
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5K
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

English Speaking
FURNITURE FINISHER

(TOUCH UP)
REPAIR MAN

or part time. Senior eiti

CALL RON 358-8455

Full 
welcome to reply.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

TWO BELLY DANCERS 
WANTED

On The Far North Side 
NIGHT CLUB

Phone 465-8678

HOUSEKEEPER
Wanted by Professional Couple, 
ture woman, take care of one 2 
old girl and do light housekeel 
Live in - own room. Good sa 
Winnetka area.

Phone after 6 P. M. 441-7710

6 — Naujienos, Chicago, Hl. — .Wednesday, October 31, 1S7|

t




