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> VUKO RAŠTAI MADRIDO KON- 
- FERMOS REIKALAIS

' Spalid men. VLIKas pasiuntė Kai komunistų inspiruotų 
memorandumą Madrido konfe-- monstracijų organizatoriai 
rencijpjė dalyvauj ančių nėko- randa lėšų į Washing toną 
munistinių šalių vyriausybėms. 
VLIK-aą padėkojo Ącms vyriau- 
sybėms._uL_n.u£)S.eklų ir kantrų 
Helsinkio Akto principų ir įsipa
reigojimų laikymąsi. Taipgi pri- 
menUnia baltiečių jungtinė dėk- 
Įaracįjar pasirašyta 1979-irietų

su-i 
sū
dė- ivežti- 100,090 ir daugiau 

mons įrantų, tai į šios organiza-į 
cijos kvietimą atsiliepė gal tik 
pora tūkstančių. Organizuotai 
dalyvayd su savo vėliavomis 
vietnamiečiai ir taivaniečiai, 
Shelton Collega, protestantų re- 

rugpjūčio 23 d. Mąskpaje, ku-.liginės organizacijos, veteranai.
rloje 'raginama atitaisyti Molo-1 iš pabaltiečių atsilankė tik pa-j 
tOvė-Ribbentro'po suokalbio pa
darinius 'Y-sugrąžinti Lietuvos, 
Latvijos ir 'Eštjioš. žmonėms sa
vo -suvereniniu • teisiu naūdo-

■"^LĮKaš. primena, kad kohfe- 
rėpcijai' Madride bėpbsėdžiaū- 
jąntŲ'SovieĮai įkalino veik visus 
Maskvos Deklaraciją pasirašiu
sius’ ir Lietuvos 'Helsinkio • Grū-

i ■ * r a . ■ ■ * - •

peš : narius , bei juos pakeitusius į 
asmenis, iri kelis . nužudė psi- 

.-chiatrinėse “ligoninėse”,.. Pasta-

skiri asmenys,.
Plakatuose matėsi tokie Šū

kiai:-“Back Anti-Communism 
Everj-v’here’l, “No Aid to Com- j 
munism”, “Communism .==■ Hu- j 
man Enslavement”, “Better 
Dead than Red”, “Win the Pro
paganda War”, “Make America 
Number One”, ir pan.

Kalbose buvo pabrėžtas rei- 
■ kalavimasj kad JAV Kongesas 
padarytų tyrinėjimą Council on 
Foreign Relations ir “Trilateral. 

’ Commission”, tai liberalų orga-

mai, bažnyčių deginimas; Ąijai-. 
plėšimai ir' vandalizmas.

. i Memorandume rašoma : “Ne
teisėtas. suvereniniu LietiivoSį 
LhivJjbs; ir ^tijoą. respublikų: 
užgrbbimąs! irtų. Įšaliu'kenčian
čių .gyvęntbjų- padėtis^uilpelno 
Sąug^6^žrf’Ben^ą<dlarviaĖvįmd 
Europoje'. Kėnfėherb^i^įį^nė- 
ąio^/r^^^SSoviėtmSvfnąiisjjbė 
tehesįląikyff. ;“są.vd'J' ankstesnių 
Valdovu ZdalyvaviTO'o agresijoje 
yaŽ^ifis,’- ’ sulaužius: 'Savietų
laikos L sutartas;.įnępūojiidb? :ir- 
draugystės paktus ir. konvenci
jas, suderėtas su.Latvija, Estija 
iyjiiiĮĖiūva,-' ir • s&ląužiuš’.'Atlaiito 
ir' Jmfgtinitr Tautui Chartas, vi
suotinę Žmogaus Teisių -Dekla
raciją ir Helsinkio Akto įsiparei
gojimus”, — tai Vakarą demo
kratijų vyriausybės prašomos 
tą reikalą įtraukti į konferenci
jas galutinį aktą.

.1*. _*

ANTIKOMUNISTINĖ DEMON
STRACIJA WASHINGTONE

Spalio 3 d. prie Washingtono 
paminklo įvyko antikomunistinė 
demonstracija, kurią suorgani
zavo International Council of 
Churęhes, vadovaujama dr. Carl 
McIntyre. Ta organizacija sten
giasi atsverti World Council of 
Churches, patekusį komunistų 
įtakon ir stambiomis pinigų su
momis remiantį komunistinius 
sąjūdžius iri teroritsifles grupes 
vadinamuose “besivystančiuose 
kraštuose.

.komunizmui ir sudarą pavojų 
JAV-ėms.

Washingtono spauda ir tele
vizija nė vienu žodžiu nepami
nėjo tos demonstracijos. (Elta)

: SPROGO EĖKTUV?^;.:-.-, 
g TJŽMUŠĖ JARlOS:^^ 

^OCEANA oro bąz-ė, Gą. >— 
^EA-SR Prowler! 

l^virtadie^. pąknb .iš ."Norfolk 
Nayąl’- Air ^tatįon^Įr'netrukus 
hukrito j’ Į:VirgihiąLganyklas. 
Sprogimas Jvisą lėktuvą .'sudras
kė į šipulius įr užmušė jame bu- ■ 
vūsius tris, lakūnus. 1 . |

Lėfctuvas .turėjo' nutūpti John 
F; '.Kerinedy lekfuvrięšrd' pavir
šiuje, laukiančio Virginia Beach 
srityje, bet jis sprogo vos pa
kilęs! W 1*

. Laivyno vadovybė praneša, 
kad lėktuvas gal bandė nusileis- j 
ti Oceana oro bazės srityje, bet. 
nepajėgė. Gegužės 26 dieną vie
nas lėktuvas panašiai sprogo, 
užmušė 14r kai jis bandė nusi
leisti lėktuvnešyje.

Chicagoje . dabar yra

Remember Hungary October 23z 1956

1956 metų spalio 23 dieną Sovietų tankai išvaikė komunistinę Vengrijos 
vyriausybę ir primetė Kremliaus vąkteią. Dabar Vengrijos sostinėje tariasi

KINIJOS UŽS. REIKALŲ MINISTERIS 
NESUSITARĖ SU PREZ. REAGANU
JĄlt^ŪTARIA SU KINIJA SVARBIAIS TARPTAUTINIAIS 

tšįiįsiMAIS, BET TAIVANAS KELIA NERVŲ

1,462,510 registruotų balsuotojų! 
3,083-uose balsavimo prirink
tuose, praneša Chicagos rinki
mų komisijos pirmininkas. Spė
jama, kad apie 409,000 balsuo
tojų yra neregistruotų.

fe .

' t KALENDORfiLIS

Spalio 31: Sargė, Liucilė, Ty
ria, Medgfha, Eigilas.

Lapkričio 1: Visų šventųjų, 
Kaributas, Vaivara, žygaudas, 
Esmė.

Lapkričio 2: Valinės, šalna, 
Balvė, Gervilis, Skinderis.

ŠkUlė teka 621, leidžiasi 4:47.
Orki šiltis, febeiiiotia.

Gen. Kenan Evren susirū
pinęs Turkijoje vėl prade
dančiais kelti galvas Islamo 
fanatikais. Jis padėjo į ka
lėjimą kelis fanatikus, bet 
jiimš dar hėruoliš tšišmo.

-WASHINGTON, DC— Kini
jos užs. reikalų ministeris dvi 
dienas praleido su Valstybės 
departamento pareigūnais ir 
svarstė tarptautinės politikos 
klausimus. Veik visais klausi
mais Amerika ir Kinija sutaria, 
bet Taivano klausimas gali pa- 

j kenkti visiems kitiems klausi
mams. Jeigu JAV parduos Tai- 
vanui galingus kovos lėktuvus, 
kaip prez. Reaganas rinkiminės 
kampanijas metu buvo pažadė
jęs, tai Kinija sumažins savo 
atstovų skaičių Washingtone. 
Tokį pareiškimą ministeris 
Huang Hua pareiškė departa
mento pareigūnams.

Huang Hua kalbėjosi su pa
čiu prezidentu Reągafiu. Jiedu 
abu sutiko pačiais svarbiausiais 
užsienio politikos klausimais. 
Jiedu taip pat sutinka, kad arti
mi ir stiprūs santykiai tarp Ki
nijos ir JAV yra naudingi tarp 
tautinei laikai ir pastovumui. 
Jiedu panašiai atsiliepė apie Ta
rybų Sąjungą, ją pristatydami 
kaip didžiausią taikos priešą.

Huang Hua yra Kinijds užsie
nio reikalų ministeris ir vice-, 
premjeras. Jis pastebėjo prezi
dentui, kad modernių Amerikos 
ginklų pardavimas Taivaniu yra 
grasinimas įsikišti į Azijos rei
kalus. Kinija nenutrauks santy
kių su JAV, bet jai Taivano 
klausimas darosi svarbesnis, ne
gu visi kiti tarptautinės politi
kos klausimai.

Senato’rius Hayakawa dalyva
vo pasitarime, kuriame keli 
JAV politikai svarstė santykius 
su dabartine Kinija ir ministe- 
rio Hua reikalavimą. Senatorius 
Hayakawa patarė neskubėti. 
Sutarėm vienu klausimu, jį vyk
dom, o vėliau žiūrime į kitą 
problemą.

PATVIRTINTAS PENKTAS 
IRANO PREMJERAS

TEHERANAS, Iranas.— Ida- Į 
miškas Irano parlamentas ket
virtadienį, 115. balsų prieš 39, 
patvirtino mulą Hosejiną Mou
savi Irano premjero pareigoms. 
Tai yra penktas Irano premje
ras pastarųjų 31 mėnesio lai
kotarpyje, kuris šiomis dieno
mis bus prisaikdintas.

Mousavi, pasitaręs su mula 
Chomeini, įtikinėjo Irano gyven
tojus, kad visų Irano nelaimių 
šaltinis yra amerikiečiai, kurie 
bando įsistiprinti vidujiniame 
Irano gyvenime. Naujas prem
jeras sakosi nebijąs bombų, bet 
jis norėtų taikc's krašte.

ČADO PREZIDENTAS DAR 
VALDO KRAŠTĄ

PARYŽIUS, Prancūziją — Ča
do’ prezidentas Goukouni Węd< 
deye, kurio vyriausybė beveik 
jau nekontroliavo^ krašto’ po to, 
kai į Čadą įsiveržė Libijos gink
luotos pajėgos, užvakar vėl per
ėmė pilną Čado vadovybę ir tu- 

Į rėjo pasitaimą su Libijos prem- 
■ jeru A. žalud.

Atrodo, kad Prancūzijcs pre- 
zidanto Mitterrand pasiteiravi
mas apie Čado likimą ir priža
das išlaisvinti aneksuota Čada 
paveikė Libijo's yadusL Diktato
rius Chadafi į šį reikalą visai 
nesima’šė. Jis pasiuntė premje
rą, aptarė reikalą ir atidavė, 
Čadą prezidentui.

Prieš'"porą dienų ėjo gandai, 
kad prezidmtas buvo pašalin
tas iš vyriausybės.

Jaruzelskis paliko nerimaujančią 
Lenkiją, išskrido Budapeštan

DARBĄ METĖ 400,000 DARBININKŲ, ŠTETINE 
UŽSIDARĖ 67 ĮVAIRIOS DIRBTUVĖS

VARŠUVA. — Lenkijos vy
riausybė tariasi su Lešek Va
lensa, bet visame krašte streikai 
plečiasi. Apskaičiuojama, kad 
penktadienį streikavo 400,090 
Lenkijos darbininkų. Daugiau
sia neramumai vyksta pačiame 
štetine ir jo apylinkėse. Pats 
miestas uždarė 67 įvairaus dy
džio dirbtuves.

Streikuojantieji dar bininkai 
reikalauja daugiau maisto. Viė- j 
tomis jie badauja, tikra to' žo-į 
džio prasme. Jie negali suprasti,! 
kaip galėjo šitokiu būdu baigt.s j eĮekĮros kM-je> ngus m3_ 

tus būti kalėjime.
žudiko motina parašė apelia

ciją. Ji aiškino teisėjui, kad jc-
• sios sūnus nuo jaunų dienų tu
rėjo savižudyslės tendencijų. 
Jis ne vieną kartą jai pasakojęs, 
kad jam būtų geriau mirti. 
Teisėjas Parker peržiūrėjo by
lą, atkreipė dėmesį į ankstyves-

■ 'iricr teismo teisė jui - pasaitus žo
džius. Jis nematė jokio pasigai
lėjimo nužudytam žmcg’ii, to
dėl ir nutarė nekeisti spren-

• dimo.

ATSISAKĖ PAKEISTI 
MIRTIES SPRENDIMĄ

CHICAGO, III. — Federalinis 
teisėjas John Parker ketvirta
dienį atsisakė pakeisti mirties 
bausmę 24 metų vyrui, kuris 
nušovė Baton Rouge res'orenJ 
vedėją.

žudikas Ųolin Clark pareika
lavo pinigų iš restorano vedėjo, 

j o kai tas nesutiko, tai jį vietoje 
į nušovė, žudikas pareiškė teisė- 

’įjui, kad jam geriau mirti

maisto atsargos. Nos ūkininkai 
šįmet kiek vėliau pradėjo dirb
ti, vis vien maisto jiė turėjo 
pagaminti, ners ir mažiau.

Be to, lenkai reikalavo ir rei
kalauja, kad būtų patraukti 
teisman buvęs lenkų komuiiistų 
partijos sekretorius E. Gierekas, 
privedęs kraštą prie dabartinė? 
padėtieSy-Lenkai žinoį kąd^Gie-_ 
rekas pildė MaškvošŲ^kymus. 
Į Sovietų Sąjungą išvežta daug 
anglies ir Vakarų Europoje bei 
Amerikoje pirktų įvairių meši* 
nu. Lenkija turėjo už fas me 

/džiagas mokėti, bet dabar už 
jas niekp’<;negauna. Keli lenkų 
valdininkai.' dingo, kiti išvvko i 
Sovietų’ Sąjungą. Kartu su jais 
dingo; ir išvežtų prekių doku- 
meųta^ Gierekas prisipažįsta

JAMAIKA NUTRAUKĖ 
SANTYKIUS SU KUBA

1
— Sdnitoriua 'T4d Stavenš

TREČIADIENĮ “COLUMBIA” 
VĖL PAKILS

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Penktadienį jau ėjo paruošia
mieji darbai, kad ateinantį tre
čiadienį iš naujo galėtų pakilti 
į erdvę pats moderniškiausias 
erdvėlaivis “Columbia”.

— ‘ Chomeini ragino 
Arabijos musulmonus 
kelti balsą prieš Saudi 
jos karalių.

Saudi 
šijitus 
Arabi-

— žmonės pradėję traukti į 
Cape Canaveral, Fla. Jie nori 
savo ak’mis matyti, kaip “Co
lumbia” antrą kartą kils Į- 
erdvę.

(rešp. Iš Aliaskos), Senato pa
skirstymo pakomisijos pirmi
ninkas, abejoja ar Senatas pa
tvirtins administracijos prašo
mą $20.5 bil. sumą bombonešių 
B-l pastatymui. Jis mano, kad 
Amerikds saugumui užtikrinti 
iki 1990 metų užteks B-52 bom
bonešių.

— Jeigu Lenkijoje bus suki
limas, tai Varšuvos pakto vals
tybės įsiverš į Lenkiją.

į siimlknienas, nesiaiškina dė 
įsakymų, ’ t

Jaruzelskis, komunistų' parti 
jos gfen. sekretorius ir premje 
ras,-‘viską Lenkijoje paliko ir iš 
skrido Į.Budapeštą. Reikią ma
nyti; kad jis gavo griežtą įsaky 
nm ątįvykti į Vengriją ir pas: 
aiškinti Budapešte vykstarčioje 

f koufėrėncijoje. Sovietų valdžios 
! atstovai būtų linkę ruošti inter
venciją Lenkijoj, b:t pats Jaru 
zelskis tai idėjai priešinasi, nes 
tada Lenkijoje prasidėtų pilie 
tinis karas. Abejojama, kad da
bartiniu metu Sovietų vyriau

KINGSTON.—Jamaikos prem- * 
j eras pareiškė parlamntui, kad 
jo vyriausybė nutraukė diplo
matinius santykius su F. C:stro 
vadovaujama Kubos vyriausybe.

Jamaikos teisingumo pareigū
nai išaiškino, kad Kubon pabė
go. trys jauni vyrai, nusikaltę 
žmogžudystei Premjeras Seaga 
pasiuntė Kubos vyriausybei rei
kalavimą tuojau suimti tuos tris 
vyrus, kad . Jamaikos teismas 
galėtų svarstyti jų bylą. Kai Ku
ba atsisakė lai padaryti, prem
jeras Seaga pranešė Kubos vy
riausybei, kad per 18 valandas 
ji atšauktų savo’ ambasados tar
nautojus iš Jamaikos.

— Gen. Jaruzelskis, išvykda
mas į Budapeštą, įsakė sustip
rinti visas rytų ir pietų Lenki
jos sienas.

— Sudano prezidentas Nimci- 
ri padėjo į kalėjimą didelį būrį 
tikybininkų, kurie planavo 
ruošti antrą perversmą.

šli

lai- 
anl

— švedai neleido, rusų 
vams kelti nugrimzdusį ir 
akmenų gulintį Sovietų narlaivį.

— Saudi Arabijos karalius 
dialed, gavęs prezidento Rca- 
gand pranešimą, kad jis galės 
parduoti Saudi Arabijai radari-1 
nius lėktuvus, sukvietė savo pa
tarėjus ir įsakė visiems siekti 
taikos Artimuose Rytuose.

— Lenkijos premjeras neži
nojo — važiuoti į Budapeštą, ar 
nevažiuoti. Jis . sukvietė saugu
mo tarybą ir atsiklausė. Kariai 
patarė Jaruzelskiui važiuoti be 
baimės.

į
į 
1

Sekretorius Haig ketvirta
dienį skaitė paskaitą laik
raščių redaktoriams apie 
Amerikos užsienio politiką, 
d vėliau B. Franklin kam

baryje visus pavaišino.

sybė norėtų susilaukti tokios 
padėties Lenkijoje. Jaruzelski > 
rusams pasakęs, k:d jis labai 
gerai pažįs’ta lenkų karininkų 
nuotaikas. Jie prisimena nužu
dytus lenkų karius ir inteligen
tiją. sietine jau kartą buvo su
degintas naujai pastatytas lenkų 
komunistų centras.

Penktadienį Radomo studen
tai paskelbė streiką. Jie reika
lavo, kad būtų pakeistas Bado
mo universiteto rektorius. Jis, 
esą, labai pataikavęs komunis
tams. Radomo studentai rekto
riumi išrinko prof. Michailą 
Hebdą. Studentai sudarė visas 
sąlygas, kad Hebda galėtų rek
toriauti. Jie nebežino, ar .Lru- 
ze’skio vadovaujama vyriausy
bė patvirtins studentų :š inki- 
mą. Studentai nenorėtų, kad 
Jaruzelskio vyriausybė kištųsi 
į universiteto administraciją.

Lenkijos gyventojai nežino, 
kad premj. Jaruzelskis Vengri
joj. Jie tiktai vėliau sužinos apie 
šiandieninę jo kelionę ir pasita
rimus. Sužinos ne iš Lenkijos 
radijo pranešimų, bet iš laisvos 
Europos radijo stočių, šiandien 
Lenkijoj nuotaika labai įtempta.



MORALINIS ULTIMATUMAS
TSRS VYRIAUSYBEI
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V scs lietuvių tautos patrioti- į 
nes jėgas atstovaujanti LIETU-' 
VOS LAISVĖS LYGA, siekianti Į 
ai 4 J 4 Li^uve^ valstybinę ne- 

nv1''' re*uv;u tautos 
sir’urna kurie Stalino —; 
FiiL- m s’aD'O susitarimo pagrin 
du 1940. VL15 buvo likviduoti. 
?iuc rccrfrJu cl imatumu ; 
’-eni'«• i KP Politni
B:urą Auk^mausiąįą Ta-.

* ha TSRS Ministrų Tarybą 
rxeeukia:

I
Iki II o pasaulinio karo lais

vų ir nepriklausomų Europos 
vaL’tvbiu tarpe buvo ir trys Pa
baltijo valstybės. Taut Sąjungos ■ 
narėę — Lietuva, Latvija ir Esti
ja. Minėtų Pabaltijo tautų su- 
venerumą bei valstybinę nepri | 
k1^ucomvbę 1940 m. panaikinę 
Tarybų Sąjunga, klastingu prie 
varliniu būdu prijungiami šias 
valstybes prie bolševikinės Rusi
jos imperijos, šis agresyvus ak 
tas buvo balševikinės Rusijos ii 
hitlerinės Vokietijos labai slap
to suokalb’O pasekmė; suokalbio, 
rodančio, kad abi šios imperialis
tinės valstybės stengėsi iš anks
to pas-da’inti bei pavergti kai ' 
mynir.es šalis ir tuo kurti “nau
ją Europą”.'

TSRS agresija Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu, jos bendravimą? 
su hitlerine Vokietija rengiant j 
antrąji pasaulini karą, rodo, kad 
abi šios valstybės vadovavos: 
vienoda imperalistine ideologija * 
kurią galima pavalinti nacistine. Į 
Šitokia ideologija buvo būdinga ; 
ne tik vokiečiu nacionalistams, i 
tiksliau — nacionalsocialistams, r 
bet ir rusu bolševikams. Panašia j 
grobuoniška ideologija kaimyni- į 
niu tautu atžvilgiu vadovavęs* ; 
taip pat carinė Rusija ir kaizeri j 
nė Vokietija praeityje bei visos : 
kitos neeiliniu agresyvumu pa- . 
S’žyminčios imperialistinės pa j 
šaulio valstybės, pradedant gilia ! 
senove ir baigiant naujaisiais j 
amžiais.

Nacizmas—tai ypatingai pikty-1 
biška scvinins4inė pasiutligė. Tai i 
labiausiai žmoniškumui priešta 
rauianti beveik visų imperialis-

tų. o taip pat ir daugumos totą- 
!itaris*ų fundamentalioji ideolo- 
gi’a, kuri tačiau visados yra dan
gstoma kita, dekoratyvinį vaid
menį atliekančia ideologija, 
religine (kryžiuočiai).

Rusiškiesiems lenininio — 
’[ lininio tipo imperialistams 

k a deko alyvine ideologija

ne*

to 
tar- 

i ravo ir tarnauja marksizmas-le- 
ninizmav Vokiškieji hitlerinio 
t’po imperialistai buvo mažiai 
klastingi, nesinaudojo jokios de- 
koratyvinės ideologijos paslaugę 
rnis ir veikė daugiau atvirai.

Žmoniškumui išlikimas žmo 
gus ar tauta į kitą, jai neagresy
vią tautą ar jos narius žvelgi? 

-be jokios neapykantos. Dar dau
giau — jei kmie žmonės ar tau 

j ta yra kekių nors jėgų įstumtas 
i bęteišiskumo būklę. Jis ded? 
rises oastungas. kad iš šios ne- 
normalios, iš vargo ar pusiau vai 
20 būklės kitą išvaduotų. Nacis
tinė ieolog ja besivadovaujanti* 
žmogui ar tauta į kitą tautą ai 
jos nariu.-, nuolatos žvelgia taip 
kaip viena plėšri gyvūnų rūšis 
žvelgia į kitą gyvūnų rūšį — su 
zoologine neapykanta. Štai ko
dėl nacizmas ir žmoniškumas — 

| dvi nesutaikomos priešingybės 
Nacis'inei ideologijai ištikimas 
žmogus ar tauta negali pakęst 
net tekios ' skriaudos”, jei bent 
✓iena kaimyninė gyventojų skai 

j čiumi mažesnė tauta yra ne jos 
vergijoje ar nėra tapusi bent jos 
vasalu,

; ik tai. ką duoda šiukščios, bu- 
l <c- fizinės jėgos pergalė prieš 
! kitą tautą ar jos narį.

Vykdydami planingos agresi- 
i Jos aktus prieš žmonių ir tautų 

pagrindines teises,, tąįką^ prieš 
milijardų žmonių laisvę, kaip 
ir prieš žmoniškumą bendrai, na
cistai savo destruktyvią veiklą 
:š vienos pusės nuolatos kruo
pščiai dangsto skambiais šūkiais, 
šmaikščiomis frazėmis bei sal
džiais pažadais, o iš kitos pusės 
— be perstojo varo plačių kias 
lingu veiksmų, grasinimo, šan
tažo. šmeižto, moralinio nugink
lavimo kampaniją, šaltųjų ir karš 
tujų karų vedimo akciją. Nors 
nacizmas yra k' aštutiniausia žmo

i

Kuršių mariose

giškojo nekultūringumo forma, 
o- į tačiau tikrieji, labiausiai agresy-

moraliu dalyku laike .jejį rusu 
c

vūs imperialistai, visada lieką 
•štikimi tik šiąk ideologijos rū
siai. t:k šiai iš visų labiausiai re
akcinei pasaulėžiūrai.

IĮ
Ypatingai sunkia nacizmo for

ma sirgo jau carinės Rusijos va
dovaujanti *i sluoksniai bei di- 

tautos dalis. Tiktai 
to dėka Rusijai^ vienintelei iš Eu
ropos šalių, pavyko ilgiausiai iš
saugoti baudžiavą ir kitas, ver
gijos formas. Carinė Rusija ne 
vėl;ui buvo vadinama tautų ka
lėjimu. Jokioje kitoje Europos 
ša!yje 19 a. pabaigoje nebuvo 
tokios tautinės priespaudos kaip 
čia.- šioje didžiulėje vergijos pa
grindais tvarkomoje imperijoje 
virš ICO nerusiškų tautų buvo 

t išnaudojamos ekonomiškai; siste 
mirgai buvo persekiojamos jų 
tautinės kultūros, religijos, kal
ba. Jokioje kitoje Europos yals 
tybėje nebuvo rodoma tiek ne
apykantos ir paniekos kitatau
čiams”. t.y. nerusiškoms tau
toms. Niekur kitur tautos nebu

vo kultūriškai taip nuo pasaulio 
Izoliuojamos — kaip čia.

Kartu su kitomis tautomis šia
me milžiniškame tautų kalėjime 
apie 120 metų iškentėjo ir lietu
vių tauta. Ji nuolatos buvo žu
doma fiziškai ir dvasiškai. Apie 
lietuvių tautos kančias ir nuo
lat! jos veržimąsi 1 laisvę kaiba 
tragiškai ' pasibaigę sukilimai 
prieš carizmą ir sustiprinti pat
riotinių .jėgų persekiojimai1 po 
jų, 40 metų trukęs lietuvių spau 
dos draudimas, ir kalbos persekio 
jimas, Vilniaus universiteto už- 
darymas bei didelė daugybė kitų 
Vasario revoliucija rusiškajam 
nacizmui sudavė skaudų smūgį. 
Žmonės ir tautos pajuto turį 
daugiau savo teisių. Todėl neat
sitiktinai tuojau po Vasario re
voliucijos. jau 1917 m- kovo 
mėn., Rusijoje buvo sudaryta

veiksmų fronte ir tik laikinai? 
Pogrindinės ardomosios veiklos 
frante ji buvo netgi sustiprinta. 
Todėl jau 1920 m. liepos 23 d. 
Lietuvos vyriausybė buvo pri
versta visoje Lietuvoje įvesti 
karo stovį ir mirties bausmę.

Daug prieš tai ir po to buvu
sių faktų kalbi, kad rusiškasis 
balševizmas yra tas pats rusiška
sis nacizmas, tiktai vietoj cari 
nės užsidėjęs kitą maskuotę — 
naujos paviršutinės marksistinės
— lenininės ideologijos skraistę. 
Kas nepajėgė atsilaikyti raudo
nojo nacizmo instpiruojami ru
siškojo imperailizmo fizinei jėgai
— tas buvo tuojau pat pavergtas, 
kartojant tuos pačius anksčiau 
cituotus propagandiniu Lietuvos 
vyriausybei čičerino 1919. IX, 
19 pasakytus žodžius. Ir taip bol
ševikiniai — raudonieji nacistai 
1920-21 m. sulikvidavo Azer 
baidžiano, Armėnijos Gruzijos, 
Ukrainos ir kitas susikūrusias 
nepriklausomas respublikas.

Nepajėgusi savo ano meto ka
rine galia Lietuvos pavergti, Ta
rybų Rusija 1920 m. pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę, bet 
neatsisakė minties, progai pasi
taikius, ją užgrobti. Jei kartais 
diplomatinėje arenoje ir parem
dami Lietuvą, tai ne iš palanku-

mo p!, o grynai egoistiniais 3e* 
mągogįniais sumetimais. Norėda 
ma užgrobti pati, stengėsi neleis
ti tai padaryti kitiems agresy
viems kaimynams. 1920 m. rug' 
sėjo 28 dL buvo pasirašyta Lie
tuvos ir TSRS nepuolimo sutar
tis, kurioje buvo rašoma:

ul- Taikos sutartis tarp Lie
tuvos ir Rusijos, sudaryta Mas
kvoje 1920 m. liepos 12 d., ku
rios visi nuostatai palaiko visa 
savo galia ir neliečiamybę, lie
ką Lietuvos respublikos ir 
Taryb. Respubl. Sąjungos 
tykių pagrindu.

2. Lietuvos respublika ir 
TR Sąjunga savitarpyje pasiža
da visomis aplinkybėmis gerbti 
viena antros suveneritetą bei te
ritorinį integralumą ir neliečia- 
nybę.

3. Kiekviena susitariančioji 
šalis pasižada susilaikyti nuo bet 
kurių agresijos' veiksnių prieš 
antrą šalį.

4 Tuo atveju, jei tarp susita
riančių šalių kiltų konfliktas ir 
jei nebūtų galima išspręsti kon
flikto diplomatiniu keliu, jos su
sitaria skirti taikomąsias komisi
jas. (Lietuvos TSR istorijos šal
tiniai, IV t. 300-301 p., 1961 m.).

(Iš Europos Lietuvio)

Soc 
san-

Gudų fantazijos apie ‘Litva’ ir “žamojeius”
Lietuva iš tikrųjų yra Gudi

ja, o save lietuviais vadinantys 
“žamojeiai” yra Sovietų įkvėp
ti. Taip rašo New Yorke anglų 
kalba leidžiamas gudų laikraš
tis "The Byelorussian Times”

For the woman

her family’s finances.

Auti

You can’t afford to be wron$. 
Because if you’re in charge d 
the family budget, you’re 
making deciaions about the 
future, too.

And that’s where U-S.
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he worka.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
panses, you'll still be Kuilainf 
a more secure fciure for >vur 
family.

I T.S. Savings Bunds. For 
the vW'inan who really xnowi 
a giKxi bargain.

/W*rr*d unn» rwd^mvO-^

. stock ;
mĄmenca.

Join thePM>TQii Saving Fh*

jo 13 d. Tarybų Rusijos užsienio 
reikalų^, liaudies komisaras či
čerinas ■ Lietuvos vyriausybei, 
paskelbusiai Lietuvos nepriklau-j 
somybę 1918 m. vasario 16,* rašė, i 
kad Tarybų Rusija “iš savo pu
sės neturi jokių agresyvių keti
nimų prieš naujai susikūrusias 
buvusios Rusijos imperijos paj 
krąščiuose valstybes. Laikyda
masi tokto pat požiūrio ir į Lie
tuvos vytjausybę, Rusijos Tary
binė vyriausybė siūlo jai prade- (1981 m. liepa). Pasirodo, kad 
ti derybas dėl karo veiksmų nu- gudai 
traukimo ir dėl sąlygų paruoši- angliškuoju terminu “Byelorų 
mo taikiems santykiams tarp 
abiejų .šalių nustatyti” (ten pat, 
IV t.?9 p., 1961 m.

1920 m. kovo 31 d. Lietuvos 
užsienio reikalų ministras prof. 
A. Voldemaras Tarybų Rusijai 
pasiuntė telegrama: “Kadangi nė Į .

- ' \ . . v . ^Iguoja profesorius Jan Stankie-vieno‘rusų kareivio jau nebera* < f _ ,
t . x m 4. m u inir7 i r • x utį I vic ir dr. Peter Markouski, ku-Lietuviu Tautos Taryba. 1917 m. Lietuvos respublikos tentonjo-f . . .

" _ , _ . 1. 4. ■ ’ i ' j • v + • < ns savo periodiniuose leidiniuo-geguzes 27 d. Petrapilyje ji su-įje; antra, kadangi lietuvių tauta} _ T _ „ /T^.
šaukė visų Rusijoje išblaškytų 
lietuvių seimą. Jame buvo pasi
sakyta už nedelsiamą nepriklau
somos Lietuvos atkūrimą (Lietu 
vos istorija, 1936 m.. 535 p.). Ir 
1918 m. vasario 16 d. Lietuva bu
vo paskelbta nepriklausoma de
mokratinė valstybė.

Demagogijos, klastos, agresy
vios fizinės jėgos bei kitų negar
bingų priemonių dėka 1817 m. 
lapkričio 7 d. prie Rusijos vai
ro atsirado naujo tipo rusiškieji 
nacistai, vadiną save bolševikais. 
Kontrevoliuciomeriai — baiševi- 
kai, vadovaujami Lenino, matė, 
kad Vasario revoliucijos pašėko 
je smarkiai pradėjo irti nacisti
nių carų pastangomis per dauge
lį šimtmečių kurta imperija. Jie 
tam nepritarė ir dėjo didžiausias 
pastangas ne vien šiam procesui 
sustabdyti, bet ir atstatyti impe
riją senose ribose. Dar daugiau 
— jie šią vergų imperiją užsibrė-. 1961 m.), 
žė didinti iki globalinės apim-’ 
ties. Varydami šlykščią demago
giją. žodžiais jie žadėjo tautoms 
kai kurias jų teises. Tik kai ku- k:ta ko, buvo užtikrinta, kad Ru
das. Tačiau tikrovėje stengės*

? Atimti ir ta>. kurias po Vasarie 
•evoliucijos jos buvo atgavusios 
Jie už°:b^ėžė bkvidubti ir nese 
niai apstatytą Lietuvos vMstybi- 
nę nepriklausomybę. Tuo tikslu 
jie 1918 m. pasiuntė savo Vaka

yra paėmusi ginklą tiktai tam, 
kad atgautų apdraustų savo ne
priklausomybę, o ne užiminė
tų Rusijos teritorijas, Lietuvos 
valdžia pareiškia kad ji nesutin
ka daryti taiką su Rusija. Svar
biausia taikos sąlyga-yra visiš
kas Lietuvos nepriklausomybės 
oripažinimas etnologinėse jos 
sienose, tai yra, bendrais bruo
žais imant, iš senų gubernijų

Amerikoje nepatenkinti

šia”. Vieni mo? jį pakeisti termi
nu “Bielarus”, o kiti siūlo, kad 
Gudija būtų vadinama “Litva” 
— vardu, kurį nešiojo “daugiau 
kaip septynis šimtmečius”.

Tokį sprendimą ypač propa-

S3 kalba apie “Via Litva” (Di- 
diąją Lietuvą). Anot straipsnio 
autoriaus, “žainojciai” (Sovietu 
lietuviai) gali vadintis kaip tik 
jie nori, bet jie nepajėgs ap
gauti istorijas su savo rusų ins
piruotais klastojimais. Tokie 
pavadinimai kaip “Lietuvos So
vietų Socialistinė Respublika” 
ar “Lietuva” tėra rusų propa
gandos išmislas; tikrasis jų var-

Vilniaus, Kauno. Gardino ir Su-Uas -vra “žamojeija'’ (zhamoyc).
. L- _______ • i 1 • i

/alkų su sostine Vilniuje.. ” 
jten pat, IV t., 48 p.. 1961 m.).Kadangi Rusiįos balševikinėj

. . ’ . . si a and nvyriausybė po to sekusiame at-* 
sakyme neaiškiai pasisakė Lie
tuvos nepriklausomybės atžvil
gių, tai 1920 čičerinas savo tele-1 
gramoje rašė: “Nepriklausomy-į 
bė privalo būti pripažinta iš anks 
to. Ji yra tautos pagrindinė tei
sė ir neprivalo būti diskusijų ob-j, 
jektas”. (ten pat, IV t., 49 p., t

Pagaliau 1920 m. liepos 12 d. 
taikos sutartis tarp Lietuvos ir 
Rusijos buvo pasirašyta. Joje be

0 ir ta “žamojeija” kadais buvo 
Bielo’rusijos nuosavybė. Gudų 

s vardu “Litva” valdė 
šie gudų valstybės vyrai: Men- 
dog, Vietenes, Gedymin, Olgerd, 
Vitaut. “Bielorusijai” priklausė 
ir didelė dalis Ukrainos.

* * *
“KULTŪRA” APIE LIETUVIŲ 

IR LENKŲ RELIGINĮ 
GYVENIMĄ

Apie religinį gyvenimą Lietu
voje b Sovietų Sąjungoje išsa-

c v

miai rašoma Paryžiuje leidžia
mo lenkų žurnalo Kultūra lie- 
pos-rugpiūčio numeryje. Kauno 
seminarijoje viešpatauja sekimo 
ir nepasitikėjimo atųiosfera: 
jau keleri metai pri'fkdijo apa
rato. be perstojo budi sargas, o 
nuQ.,perhŽi neleidžiama klausy
kis Varšuvos, žurnalas fhusi- 
skundžia, kad jokioje Valiaus 
bažnyčioje nėra tc'kiu senų ku
nigų, kaip Šv. Dvasios, kurioje 
pamaldos laikomos tik lenkų 
kalba. Tai esanti skaudi proble
ma lenkams, kurie žino kiek 
jaunų lenkų kunigų darbuojasi 
grynai lietuviškose parapijose, 
į kurias juos siunčia lietuviškoji 
hierarchija.

Karagandoje, rašo Kultūra, 
darbuojasi kun. Albinas Dub- 
lauskas (?), gavęs leidimą pa
statyti bažnyčią Makinske, tarp 
Celinogrado ir Karagandos. Ten 
jis darbuojasi “gaivindamas re
liginį vokiečių ir lenkų gyveni
mą”. Celinograde “ganytojauti” 
gavo leidimą kun. B'abrauskas. 
Daug lenkų katalikų —80 tūkst. 
1959 metais— gyvena Kazachs
tane, kur jie buvo . ištremti iš 
Ukrainos. Daugelis jų gimimo 
metrikose užrašo'mi rusais. Len
kiškų mokyklų nėra. Lenkai Ka
zachstane esą pasmerkti “už
marščiai ir nutautinimui”. Len
kų kompartijos organas Trybu- . 
na Ludu, kaip ir oficialioji Lie
tuvos spauda, nuduoda nifeko 
nežinantis apie savo tautiečius 
Sibire. (Elta)

Menkam visi vėjai skau
dūs. 4 r . j J

Welcome Winter W

si “gera valia visiems amžiams 
atsisako nuo visų Rusijos suvere 
niteto teisių^ kurių ji yra turėju- 

i si lietuvių tautos ir jos teritori
jos atžvilgiu. Kad Lietuva buvo 
kuomet priklausiusi Rusijai, tas
faktas neuždeda lietuvių tautai | 

ru armijos divizijos — Pskovo, ir jos teritorijai jokių pareigų 
Internaecnalmę ir k.ifa> (ATSR 
istorija. III t.. 83 p>. 1965 n>.) pa
vergti lietuviu tautai. Tačiau 
bolševikinės Rusijos armija 
kuriai buvo pavykę g;ina toli 
išveržti į Lietuves teritoriją 
buvo sumuštą. Lr 1919 m. rugse-

Rusi’os link” (ten pat. 67 p.).
Tačiau vėlesni įvykiai parodė, 

kad šie gražūs žodžiai buvo pa-. 
sirašyti balševikų nenuoširdžiai | 
Daugybė faktų parodė, kad agre- f 
sija prieš Lietuvos nepriklauso- ‘ 
mybę buvo nutraukta tik karo

Kool-Aid’...On A Stiek
BU AND bCFT OaiN, VAX

Frozen Suckers
1 envelope KOOk-AID* D ssoM sc“ and

Umrwwterwd Soft Brink Vix, sugar In , 
any Mover **

2/3 cm© sugar ' < papyri cufcs Fmeze
’ • untJalmostfWm insert1

1 quart water wOOQen SbCKor spopn .No
’ ''eacrt F reqze untH firm.

< Ma fees about 20.

HoUday warmer — malt liquor in heated tomato soup wiU 
warm you quickly during the holidays. Another warm-up is 
malt liquor and hot beef bouillon.

Bitt, it s cold outside! You’ve been skiing, ox skating, or 
itedding, or just shoveling, and you need something to warm 
you ah the way down. Be creative . • . let a Boolya Bull or a 
Hotsie ToUie warm you up this winter season. i

A. Boolya Bull mites Schlitz Malt Liquor and hot 
boullion in half and half proportions. A Hotsie Totsie
steaming mug of malt liquor and tomato soup, Mmmm good 
what a way to warm up!

2 —Naujienos, Chgo., ill. — SaL-Monday, Oct. 31-N«.v. 2, 1981,
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XXVin EUROPOS UETUVKKŲJU 
STUDIJŲ SAVAITĖ .

Šiemet nuo rugpiūčio 2 iki 9 
vyko Prancūzijoje, Montvillar- 
genne pilyje, Gouvieux vietovė
je,, apie 40 km nuo Paryžiaus. 
Rengėjas — Prancūzijos LB va
dovybė. Tai jau antra Liet, stu
dijų savaitė Prancūzijoje.

■ Kasdien buvo skaitomos dvi 
paskaitos. Po jų vyko diskusijos. 
Kiekviena diena pradėta šv. mi- 
Šionns, kurias aukojo tėv. Anta
nas Saulaitis, S. J., iš Čikagos 
su keturiais lietuviais kunigais: 
tėv. T. Ereminu, dr. Savicku, K. 
Senkum ir J. Petriošium. Tėv. 
Antanas ir pamokslėlį kasdien 
sakė. Susidaręs branduolys gra- 
žiąbalsių, giedojo lietuviškas 
giesmes, visiems besimeldžian
tiems ir stud- Kęst. Ivinskiui gi
tara pritariant. Išmokta ir nau
jų giesmių.
f j Vakarai-dažnai iki vidurnak
čių buvo leidžiami erdviose pi
lies baro patalpose. Prie vyno 
stiklo ar butelio alaus buvo daug 

. dainuojama, kalbamasi, o nere
tai ir diskutuojama.

Studijų savaitė pradėta rug
pjūčio 2 vakare sūsipažinimu. 
Pagrindinis Savaitės, rengėjas 
kun. Jonas Petrošius, pasveiki
nęs kelias dešimtis ankstyvųjų 
svečių, supažindino su namų ir 
renginio tvarka ir paprašė pa
čius dalyvius užkalbinti dar ne-, 
gaištamus asmenis ir su jais su
sipažinti. -... 1.
'28-oji Europos lietuviškųjų stu

dijų savaitė oficialiai atidaryta 
Krgpiūčio 3 rytą. Rengėjų ■ ii 
Prancūzijos LB vardu sveikini 
mo žodi tarė dailin. Žibuntas Mi
kšys iš Paryžiaus. Pr. metais mi- 
ęęs vienas šių Savaičių pradinin
kų, nuolatinis dalyvis, didelis rė- 

. mėjas ir dažnas paskaitininkas 
’ prof. dr. Jonas Grinius pagerb

tas minutės susikaupimu.
• Pasaulio LB Valdybos vardu 

sveikino jos pirmininko pavaduo
tojas Vacį. Kleiza ir višiems 
Rengėjams' Įteikė auksinius LB 
ženklelius. Perskaityta vieno 
Liet, studijų savaičių pradinin
kų bei nuolatinio paskaitininko 
ų- dažno moderatoriaus dr. Ka
jetono J. Čeginsko iš Muench’e- 
tįo sveikinimo telegrama- 
'if-'Pirmasis paskaitininkas buvo 
Įgaliotas ministeris dr. Alber
tas Gerutis iš Berno. Jo paskai
tos tema — Lietuvos bičiuliai 
įpfencūzijoje. Iš tikro jis kalbėjo 
-į^Re'Liėtuvos ir Prancūzijos san- 
-tykius ir juos mezgusius pran- 
:gakus.’ Paskaitos pradžioje sus
ėjo ties Prancūzijos imperato- 
fnum bei didžiuoju karvedžiu 
Napoleonu I. 1812 pradėjęs ka- 
jfo žygĮ prieš Rusiją ir birželio 
.pabaigoje įžengęs Į Vilnių, Na-

poleanas tuoj pat, liepos 1, suda 
rė laikinąją Lietuvos vyriausybę 
Napoleono planai atkurti Didžią
ją Lietuvos Kunigaištiją žlugo 
jam pralaimėjus karą. Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė paskutinį 
kartą susirinko • posėdžio 1313 
liepos 24 Dresdene.

Lietuvos vardą plačiai pesklei- j 
dė rašytojas Prosper Merimee 
savo apysaka uLokys”. Įdomu, 
kad Merimee perskaitė ją Napo- j 
leono III žmonai, dalyvaujant 
šeimos nariams, St. Cloud pily-j 
je dar prieš ją paskelbdamas.

Lietuvių tautos vardą nepa
prastai išgarsino geografas Rec- 
lūs savo visuotinėje 19 tomų ge
ografijoje. Ten jis įrašė tokį pa- ! 
garsėjusį sakinį: “Jeigu tautų 
vertė būtų matuojama kalbos 
grožiu, tai lietuviai Europoje: 
stovėtų pirmoje vietoje”. Pla-! 
čiai pasklido-ir didžiojo prancū-j 
zu kalbininko Antoine Meillet ’ 
pasakymas, kad ‘'kas nori išgirs
ti kaip indoeuropiečiai kalbėjo, 
tegu pasiklauso Lietuvį kaimietį 
kalbant”. Prof. Meillet daug pri
sidėjo prie Klaipėdos krašto ats
kyrimo nuo Vokietijos po I pas. 
karo.

Dr. Gerutis priminė ir lietuvių 
dalyvavimą 1900 pasaulinėje pa-

$ - S ■:

NAPOLEONAS TILŽĖJE

atij, ..wX#k v ■ "■
Kįh'

—---------------------t--------------r------------------------------r ’ nimui ir kūrybai. Mokslus ėjo ir kritikas pagerbtas atsistojimu,
-odoje Paryžiuje. 1911 Prancūzi-j 1964 1970. Jų
• Z-K -V-L A. •» T 1 ! -11jos sostinėje įsteigtas Lietuvių j 
spaudos biuras ir Centrinis tau
tų biuras, kėlę pavergtų tautų 
laisvės reikalą. j

Lietuvai atgavus laisvę, pir
muoju jos atstovu Prancūzijoj’ 
buvo poetas Oskaras Milašius, 
labai išgarsinęs Lietuvą. Kaip iš - 
tikimi mūsų bičiuliai ne tik lai
mingais laisvės laikais, bet ir ta- Į 
da, kai 1940 užgriuvo didžiosios ■ 
nelaimės, išryškėjo tokios asme- ] 
nybės, kaip Henry de Chambon j 
ir Jean’Pelissier, parašę apie Lie 
tuvą daug veikalų ir straipsnių 
laikraščiuose.f ’’ *

Lietuvai netekus laisvės, Pa
ryžiuje prancūzai įsteigė Pran
cūzų—Pabaltiečių draugiją. Jos. 
nariais įsirašė kone visi anks
čiau'Lietuvoje dirbę pranzūzų 
diplomatai, kariuomenės atsto
vai ir kiti mūsų draugai. Dr. Ge-

1 mokytojai, buvo 
nepriklausomoje Lietuvoje bren 
dę dailininkai. Skundžiasi, kad 
vyresnieji izoliuoja juos nuo 
viešųjų parodų, neprileisdąmi 
prie valdinio lovio.

1976 suruoštoje į^įrių^dąilės 
rūšių parodoje, sp^ę^idžĮa^ iš

Į katalogo, dalyvavo 207 jauni dąk
2 ' -c *•. • * ’»z

liniukai. Iš to didelio tfcrio pre
legentė išrinko 4 gabius kūrėjus: 

j Kostą Dereškevičių, gim. 1937, 
] Algimantą Kurą, įgirti. 1940, Ar- 
j vydą saltenį, g. 1944 ir Algiman
tą Švėgždą, g. 1941. Su jais_ su
pažindino, rodydama jų paveiks
lų spalvotas skaidres. Visi yra 
meno dėstytojai. Jie ^pbrdacfcEa 
nepr. Lietuvos ir Vakarų meno 
tradicijas dabarties kartoms. De
ja daugelis jaunų dailininkų, 
kaip Navakas, Karpaitė, Repšys 
ir kt. yra pasidavę dekadenti-

p..e:u i.e.uvių litera
tūros kritiku, būtent Adomu 
Jakštu. Be to kęrstatuota. kad ; 
Giiniul žirnio- įtakos yra pada-(

KAIP J
RYTŲ PRŪSIJOS KRAŠTE

NAIKINO LIETUVYBE

ys iš Deli oi o, 
(lugu^ūcio 4) ’ 
cs prvad nin o 
menyse: I
tinku buvo

Prūsų ir Klaipėdos krašto is
torija jau nuo 10-jo šimtmečio 

Kęstutis Keb yra persiurkusi lenkų veidmai- 
h.? antradieni i 
sre i£ paskai-1 
ss r Inkai šer-.

i au xas i JsJtenis*’ * 
ts; ė.i. Paska'tinin- 
dekto: atu pasipuo

šęs inžinierius, lictuv ų literatū- 
oje besirodą^ b anežiemis kriti

komis g eitai iškidč katę iš mai-1 
'o. Jis aptarsiąs du humoristus 
oa!y<?in-i neseną rašybą Albi
ną Baranauską, g. v. JAV-bėse.

už ji da" jaunesnį, 1245 
Utenoj ir gyv c k op. 
kaulių 
diklis 
Skundėsi, kad mūsų litera'

Vokiečiai skverbėsi daugiau
sia į miestus ir bajorų luomą.

Ypač vokiety bes veržimasis j 
rytus nepaprastai sustiprėjo po 
lietuvių — lenkų valstybės pa
dalinime (1772 m.), nes tada vo
kiečiai Rytprūsiuose stačiai už
plūdo.

19-am šimtmetyje, Vokietijos 
'usivbienijimas, jos augantį poli- 
inė galybė ir ekonominio gyve

nimo žydėjimas sukėlė Rutprū- 
siuose didelį niveliacijos proce
są. reiškia, pagreitino lietuvių 
štautėjimą.

Nepaprastai greitai suvokia- 
jo Įsrutės ir Gumbinės apygar
dos.

Jau 1910 m. lietuviškai kalban
čių Rytprūsių gyventojų beliko 
f k per 14 nuošimčių.

Taigi, per 60 metų laikotarpį 
lietuvybė neteko beveik 85 nuo
šimčių savo yaidmens gyvento
jų sudėtyje.

Tik 19 jo šimtmečio pabaigoje 
lietuvių sąmonė po ilgo, siste- 
matiško vokiečių auklėjimo, ap
temdyta, vėl-atgijo.

Prasidėjęs lietuvių tautinis ju
dėjimas sulaikė visišką lietuvių 
ištautėjimą.

niškumu bei gobšiumu.
Pradžioj lenkai vieni be kitu 

pagalbos bandė užkariauti prū
sus, 995 m. lenkų karalius Bole
slovas su savo kariuomene Įsi I 
veržė Į prūsų žemes, neva krikš- 
čianybės vykdyti, bet prūsai 
gi cit lenkus išvilo.

Vėliau lenkų Mozovijcs ku
nigaikštis Konradas paskikvietė 
kevai prieš prūsus krypžiucčių 
ordiną, kuris pagaliau susijun 
gė su kalavi jiečių ordinu ir ben-

Lictuvoj, drai per 50 metų kariavo prieš 
Renį Jų bendras var-Į p-ū-us. 

■ pokštininko e iketė į 
, L. 7 .. iL...Rūtoje 

vyrauia šerr-enu nuctr.ika. Ba-; 
"anaurkac ir Šaltenis esančios1 
pirmo ics l’r.kimcs kregždės. { 

: j 1
Nors Albinas Baranauskas yra 

7 veikalų autorius, bet apie ji 
kažkodėl mažai terašoma. Šalta 
nio literatūriniame balanse — 3 
trumpes pjesės ir 2 humoreskos. 
Jo “Riešutu duona-’ narašvta in- 
'egruoto humoro metodu. Apy
sakoj “Duokiškis” paliečiama la
bai jautri partizanų kovų tema. 
Tai nėra lengvas humoras, bet 
daugiau juokas pro ašaras. Išva
da — abiem rašytojam trūksta 
žmogiškosios prasmės j ieškoji
mo- iį

Trečiadienio (ru^pj. 5) rytinis;
paskaitininkas — Kęstutis Joku-j Spalio 28 d. po 1 vai. saulių 
bynas

kurie tik 1283 metais 
gahi'.inai pasidavė šiems ordi
nams.

K’yžiucčiai, užkariavę prūsus, 
veržėsi ir to iau Lietuvos pusėn.

fas Didysis ties Žalgiriu sutruš- 
k'ro jų ordiną ir tolimesnę jc 
ekspanciją i rytus.

Po šio pralaimėjimo, milita- 
rlukai ir politiškai nusmukęs or
dinas ėmėsi didelio kolonizaci
jos ir vokietininko darbo.

Tačiau Rytprūsių germaniza- 
ei'os procesas -vyko labai lėtu

I "empu.

Chicagos Lietuvių Pensininkų 
sąjungos susirinkimas "

Prelegentas pirminausia api
būdino dr. Grinių kaip lietuviš
kos visuomenės dorintoją, giliai 
tikintį kataliką, gyvenantį pagal 
savo tikėjimą. Jo literatūrinės 
kritikes metodą pavadino inte
graliniu 'idėjinės-filosofinės kri
tikos metoduu Šio metodo pri- 
taikymą praktikoje paskaitinin- 
■lęas. pailiustravo, palygindamas 
•dr. -Griniaus studiją apie V. My- 
kolaičfo-Ųutino kūrybą su mark
sistinio kritiko Lankučio to pa
ties rašytojo ’kūrybos vertinimu. 
Vertinant skirtipgais metodais, 
^ažnai prieinama ir skirtingų 
išvadų.

^DrA.Grinius. yta* parašęs pla
čią studiją ir apie Jono Aisčio- 
Aleksandriškio poeziją. Apie t^ 
patį kūrėją rašė ir prof. Šilbajo
ris, ■ vertindamas j Į formaliniu 
.metodu. Šibajoris visą dėmesį 
sutelkė į formalinę eilėraščių są
rangą, o Grinius nagrinėjo te- 
miniū-idėjiniu požiūriu.

Grožinė literatūra nežino kri
tiko, kuris nebūtų padaręs klai
dų. Pasitaikė jų ir dr. Griniui, 
pvz. vertinant A. Škėmos ir 
Anat. Kairio veikalus. Nepaisant 
kai kurių apsirikimų, dr. Jonas 
Grinius laikytinas vienu didžių
jų lietuvių literatūros kritikų.

. Grinius

rutis paskaitą baigė Prancūzijos j nėms Vakar4 Įtakoms. Tuo pa- 
! čiu keliu suka ir dar už juos 
jaunesnės kartos menininkai.

- Pranešėja ypač šiltai atsiliepė 
apie A. Švėgždą, turėjusį laimės 
net kelis mėnesius pagyventi 
Londone, ir labai apgailestavo 
sunkų jo susirgimą. .

Antros Studijų savaitės dienos 
(rugpj. 4) rytinę paskaitą skai
tė Vincas Natkevičius, M.A., apie, ---------z-------------
dr. Jono Griniaus literatūrinę f Per diskusijas dr.
kritiką. Pernai miręs rašytojas | bandytas lyginti su kitu dideliu

parlamento nario Gaston Riou la 
bai teigiamu pasisakymu apie Pa 
balti jo kraštus po to, kai jis juos 
aplankė 1937.

Antroji pirmosios Studijų sa
vaitės dienos (rugpj. 3) paskai
tininke buvo dail. Elena Gapu- 
tytė iš Didž. Britanijos. Ji supa
žindino su jaunaisiais Lietuvos 
dailininkais, gimusiais 1940-1950. 
Jų vaikystė prabėgo tragiškųjų 
Įvykių metu. Okupacijos, karai 
ir trėmimai darė Įtakos jų gyve-

Švenčių proga po $50 sušelp- 
keturis laikraš

čius (Naujienas, Draugą, San
darą ir L. Lietuvą) ir tris radi-

bynas (Muenchen). ilgiau nei.sa^eje Pirm- St. Vanagūnas pra- sime spaudą-— 
pusantro dešimtmečio kalintas į susirinkimą, sveikindamas 

' gausiai atsilankiusius. Valdybos
nariai pakviesti prie stalo. Pa-Į jo stotis. Susirinkimas tvirtino, 

šiemet bus skiepijimas. Apie 
tai bus pranešta per spaudą.

P. Zaura pranešė, kad nemo
kamas sveikatas tikrinimas bus 
spalio 29 d. Presbiterijonų baž
nyčioje prie California gatvės 
netoli Lietuvio Sodybos.

Dukterų Draugija teikia daug 
paslaugų pensininkams. Kreiptis 
į Dukterų draugiją.

J. Skeivys pranešė iš Miesto 
Tarybos posėdžių eigos.

Atvyko dr. Jučas ir rodė 
skaidres ir atsakinėjo į klausi
mus.

Pabaigai buvo pavaišinti su
muštiniais ir kavute.

Dėkingi skirstėmės 3:30 vai. 
popiet. Dalyvavo per 200 asme
nų. K. P.

sovietiniuose lageriuose, kalbė:o. g i
apie politinių kalinių gyvenimą 
Tarybų Sąjungoje. Pirmiausia 
lentoje nubraižė sovietinių lage
rių’ schemą, perbraukdamas se
nąjį pavadinimą GULAG ir įra- 

.šydamas naują — GUTU (Vy- ! 
riausioji pataisos darbų įstaigų1 Patacką, A. šaltmaniene

į Perskaitytas gegužės 12 d. su
sirinkimo protokolas. Priimtas 
be pataisų. Pranešimuose pami
nėta šešios išvykos. Siūloma su

: tiekė dienotvarkę. Priimta.
Į sąjungą priimta septyni ųau- 

i ji nariai. Pasveikinome plojimu. 
1 Minutės tyla pagerbėme miru- 
į sius — A. Pakeltį, S. Antanaitį, 

ir
valdyba). Jos žinioje yra visi la-j J* Burbą.
gėriai ir kalėjimai. Pažymėjo j 
kiek kurio režimo (bendro, sus-į 
tiprinto;* griežto ir ypatingo) la- ’

( Bus daugiau)
(Iš Vak. Liet. B-mes biuletenio) seksteto programa surengti sau-

j nu susirinkimą su loterija ir 
vaišėmis. Kalbėjo B. Klemka ir 
kiti. Bus užsakyta “Brown 
Chicken”. Parengimas bus š.m.

J gruodžio 16 d.
Buvo kalbama apie pinigų in- 

_ ------------ -------- r-------------,volo>UUa, čia didelių užsimo-
Ilgai stovėti aš nebegaliu. Kai jimų negali būti, nes kasos sal- 
buvau tavo amžiuje, tai visad f]0 neperdidelis. 
užleisdavau vietą senesniam.

— Ir matai, prie ko tas viskas * 
privedė.

SURADO PRIEŽASTĮ

Senukas kreipiasi į sėdinti 
tobuse berniuką:

— Vaikeli, sergu reumatizmu;■ a i
ir turiu žemą kraujo spaudimą.! ves (avima.

Valdybą rinksime kovo mė
nesi ir išimsim valdybai čar- 
teri.

e Sakoma, kad darbinė bitė 
pajudina savo sparnelius 400 
sykių per sekundę.

e Pirmieji karo laivai J. A. 
V-bėse buvo pastatyti 1794 me
tais kovai su jūrų plėšikais.

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA.

c
H

8

Kaina $25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

lUiHlliillliJluluIlllulljlllullilUiiiillIl

į SIUNTINIAI Į LIETUVA
i . MARIJA NOREIKIENE

2608 West 69th St, Chicago, IIL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairią prekią, 

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

' Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

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

■ tBfJtsriNGAI I8PILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. 1UHLMAN, B-3-1 ReglitruotM vilrtlnlnkM

TeL 476-2206

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

3 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
- 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 

i Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 

Į; i Medaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
I i M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės Ir A. Varno 

kūrybos poveikslais. 355 pusi, knyga kainuoja tik $3.

9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 751 pusi., kainuoja ?2.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite-

K

k

$ j ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knygi 
norfhiA/Urna 44K COparduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJausto 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiek vien am 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitervardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $0.

O KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3. — Jį

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprat- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Kttytfa yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pal. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $1

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE B0608. Užsakant pridėti dolen perrtnflmo lilaldoma.

§<--------------------------------- ---------------------------
3 —Naujienos, Chgo., TU. — Sat.-Monday. Oct. 31-Nov. 2, 1981
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Amerikos užsienio politikos konferencija
Praeitą ketvirtadieni, spalio 29 d., Washingtone įvy

ko Valstybės departamento suorganizuota Amerikos už
sienio politikos konferencija. Buvo sukviesti visi laikraš
čių redaktoriai, kurie rašo užsienio politikos klausimais ir 
atidžiai informuoja savo skaitytojus apie pačios Ameri
kos ir kitų valstybių užsienio politiką.

Naujienų redaktorius buvo pakviestas į šią konfe
renciją, joje dalyvaov ir pareiškė savo nuomonę keliais 
svambesniais klausimais. Svarbiausią kalbą pasakė Vals 
tybės sekretorius Alexander M. Haig. Jis truputį pavė
lavo, bet kai atėjo, tai labai gyvai ir gražiai apvainikavo 
Valstybės departamento pareigūnų ir suvažiavusių redak
torių svarstytus ir nagrinėtus klausimus. Jis pareiškė 
savo džiaugsmą pačiu didžiausiu jo paties ir prezidento 
Reagano laimėjimu JAV Senate. Prezidento laimėjimas 
nuskambėjo po visą pasaulį. Saudi Arabijos princas tuo
jau pareiškė, kad Artimuose Rytuose privalo būti taika. 
Jis pareiškė, kad Izraelis bus pripažintas kaip nepriklau
soma valstybė, bet tai bus padaryta po to, kai Izraelis 
įvykdys David stovykloje priimtus ir Izraelio premjero 
pasirašytus nutarimus. Daugiausia, aišku, pralaimėjo 
Izraelis. Pats Beginąs spaudai pareiškė, kad Izraelis, iš 
pačios galingiausios valstybės Artimuose Rytuose, tapo 
nukelta į antrąją vietą. Saudi Arabija, gavusi teisę pirkti 
tiek daug ir pačių naujausių ginklų Amerikoje, tapo pir
maeile valstybe.

BetTsekr. Haig, būdamas apdairus, dpilomatas, apie Iz
raelio pralaimėjimą neužsiminė nė vienu žodžiu. Jis tekal
bėjo apie prezidento laimėjimą. Prezidentui laimėjus, lai
mėjo visa Amerika. Sekretorius tuoj pridėjo, kad praeitą 
trečiadienį padarytas labai svarbus žingsnis. Jį padarė 
Senato dauguma, prezidentui prašant. Tai reiškia, kad 
šis nutarimas tapo visos Amerikos politika. Amerikiečiai 
gali turėti kitokias nuomones kai kuriais klausimais, bet 
kai dauguma, visapusiškai apsvarsčiusi klausimą, nutaria, 
tai toks nutarimas tampa viso krašto politika. Visi gin
čai ir diskusijos baigiamos ir priimama viena viso krašto 
politika. Taip visą laiką buvo. Sekretorius pareiškė gi
liausią įsitikinimą, kad taip bus ir šiandien.

Aptaręs šį klausimą, sekrętoriųą dar pridėjo, kad 
Izraelis neturi jokio pagrindo nusiminti, JAV yra pasi
žadėjusios Izraelį ginti, jeigu kas jį užpultų. JAV ir be 
užpuolimo gins Izraelį tarptautinėje arenoje. Labai svar
bu, kad Izraelis yra tarptautinius susitarimus vykdančia 
valstybe... Sekretoriui nereikėjo baigti savo minties. Salė 
plojimais ji nutraukė. Plojo salėje buvusieji izraelitai. Jie 
žinojo, kad sekretorius turėjo galvoje Irako atominio 
reaktoriaus išgriovimą.

Didžiausioji prezidento Reagano parama Valstybės 
departamente yra buvęs ambasadorius Walter J. Stoes- 
sel, surespublikonėjęs demokratas, buvęs prez. Carterio 
ambasadorius Maskvoje. Jis rusus komunistus geriau 
pažįsta, negu bet kuris kitas Valstybės-depar lament o pa
reigūnas. Jis išaiškino šalia JAV ambasados Maskvoje 
visą Sovietų žvalgybos įrengtą elektronini tinklą. Jis tu
rėjo drąsos Kremliui pasakyti, kad šitokiomis priemonė
mis Amerikos neapgausi ir už nosies nevedžiosi. Stoesse- 
lis taip pat buvo ilgametis Valstybės depąrtamento parei
gūnas, susipažinęs su visa minėto departamento struk
tūra. Jis dabar yra sekretoriaus Haig užsienio politikos 
pavaduotojas departamente. Jis, nepadarydamas klaidos, 
vykusiai tvarko užsienio politiką.

Dean Fischer yra antroji sekretoriaus Haig atrama. 
Jo paruoštas pranešimas buvo bene pats tiksliausias. Jc 
kalba aiški, sakiniai tvarkingi, ištarimas visiems supran
tamas. Svarbiausia, jis žino apie ką kalba. Nepasako, ko 
nereikia, bet apie ką kalba, tai viską suprantamai išdėsto. 
Savo kalbą jis pasirašo, bet raštas jam mažai tereika- 
lingas. Jeigu ką svarbesnio prisimena beskaitydamas, 
priedą gražiai Įterpia nenukrypdamas nuo pagrindinės 
minties. Valstybės departamente buvo daug gabių parei
gūnų, jie ir toliau tebedirba, bet Dean Fischer tiksliau ir 
tvarkingiau suprantamai išdėsto savo mintis.

Antras gabus.pareigūnas yra Thomas D. Enders. Jis 
taip pat keli metai dirba Valstybės departamente, bet 
tiktai prezidentas Reaganas jį paskyrė sekretoriaus pa
vaduotoju tarpvalstybiniams Amerikos reikalams. Nėra 
tokios Pietų Amerikos valstybės, kurioje.jis nebūtų buvęs 
ir apie kurią, nebūtų išklausęs abiejų pusių argumentų. 
Kartais susitikimai buvo pavojingi, jo gyvybei grėsė pa
vojus, bet jis savo pareigas sąžiningai atliko. Pradėjo jis 
savo pranešimą lėtai, kartais užkliūdamas už bereikalin
go žodžio, bet baigė visų dideliais plojimais. Jis yra Įsi
tikinęs, kad kraštą turi valdyti patys to krašto žmonės, 
o ne maža karių, turtuolių ar žemvaldžių grupelė; gerb
dami kiekvieno žmogaus teises, išvengsime karo, bado ir 
kitų nelaimių. Būtų buvę labai naudinga, kad visi mūsų 
vadai ir vadeliai, turį tokias dideles ambicijas valdyti 
Amerikos lietuvius, būtų turėję progos paklausyti šio 
pareigūno pranešimo, tai būtų supratę demokratijos esmę 
ir nebandytų ardyti demokratinių Amerikos lietuvių 
įstaigų. Anksčiau jie visur landžiodavo. “Amerikos lietu
vių ambasadoriaus” titulas jiems visas duris atidarydavo, 
o šioje konferencijoje, kur jie turėtų būti ir ko nors pasi
mokyti, tai nė vieno nesimatė, tarytum jię būtų šluote 
iššluoti.

Naudinga buvo sekretoriaus paskaita, bet dar nau
dingesni buvo klausimai ir atsakymai. Klausimai buvo 
aiškūs, ir sekretorius atvirai atsakė.

— Ką darysite su Castro? — paklausė vieno dien
raščio redaktorius.

— Ką turime daryti su Castro? — pakartojo klau
simą sekretorius. — Turime ryžtis ir rizikuoti. Jeigu nesi- 
ryšime, tai nieko nelaimėsime. Savo laiku buvo vienas
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J. KUZMICKAS

ŠEIMOS IR MOKYKLOS 
REFORMATORIUS

Lietuvos-rašytoją,- kad ir ka
žin kokius polėkius turėtų, no
rint nenorint formuoja esamo 

: laikotarpio marksistinė dvasia ir 
jam užkrauta “sielų inžinieriaus'’ 
atsakomybė. Gražiai "tai paliudi
jo Michailas Solochovas, diplo
matiškai nuneigęs, kad rašyto
jai “neva rašo partijos nurody- 

.mu’’, o toliau tą patį patartinąs: 
kiekvienas mūšų rašo širdies nu 
rodymu, o mūsų širdys priklau
so partijai ir liaudžiai, kuriai mes 
tarnaujam savo menu'*.

PARTIŠKUMO PRINCIPAI .

Nors protas gali susigundyti 
nusilenkti objektyviai tiesai, ta
čiau laiko diktuojama dvasia pri
verčia paklusti darbdavių nuo
rodoms : “Menininkai, tarybinio 
meno veikėjai aktyviai skleidžia

partijos politiką, kurios pagrin
dą meninėje kūryboje sudaro 
lenininiai partiškumo ir liaudiš
kumo principai2’ (A. Romano
vas). ••
' Vietos, laikotarpio dvasios ir 
profesijos paskirties : suformuo
tas tarybinis rašytojas savo kū
ryba skverbiasi į visuomenę ir 
formuoja jos pažiūras. Jis yra 
tarsi laidininkas, perteikiąs ati^ 
tinkamų organų įžiebtą ir sutei
ktą politinę* programą. * Tokiu 
laidininku- pasišovęs būti- J. Pau
kštelis išgarbinta trilogija- sten
gėsi’ dirbtinai pavaizduoti, kaip 
reikia kurti kolūkius.

J. ‘ Brazaitis 'kūrybos * klausi
mus, besisukančius* apie rašyto
ją ir esamos visuomenės atsto
vus, pavadino kūrybos sociologi
ja. Žinią; vykdomas nurodytą

už- Castro galingesnis drąsuolis, bet. mes. nępabūgome, 
ryžomės ir laimėjome. Tada aš priklausiau saugumo vie
netui, kuriame buvo sprendžiamas karo pavojus. Buvo 
net apskaičiuota, kad jis labai brangiai kainuos. Aš pa
tariau rizikuoti. Tada prezidentu buvo John F. Kennedy. 
Jūs žinote, kad' pasiruošėm karui. Kubon atomines rake
tas vežantieji laivai apsisuko ir grižo, Į Juodąją jūrą, 
Kai pasiryžom raketas sustabdyti, tai- sustabdėm.,.. Ir 
karo nebuvo. Ir viskas žymiai pigiau kainavo...

programa, rašytojas negali bū- 
' ti individualistas, drąsiai kaišio
ki savo pažiūru trigrašį; jis yra 
kolektyvistas, išreiškiąs aukšto
jo kolękty vo mintis ir tiesas.

Alg. Zurbos ‘‘Integralo” roma
ną Dsvadinę psichologiniu, ano- 

Į Įog škąi turime įgtausti į socialis- 
Į tini realizmą, kuriam būtina lai
kytis komunistinės pasaulėdžiū- 
ros (plg. “Filosofijos žodynas”, 
Vilnius, 1975 m., 387 psl.).

TARYBINE ŠEIMA

Alg. Zurba “Integralo” ‘roma
ne lieč'a du pačius svarbiausius 
visuomeninio gyvenimo nare
lius: šeimą ir mokyklą. Albino • 
■r Elenos Kupstų sūnus Laimis 

Į rt-u rrra yra šeimos, sukurtos 
oriai' stiniu la»ko'aipiu, narys, 

Das-k ’’au minė'o “Filosofinio 
žodyno”, “mei'ė, savitarpio pa- 

i ’arba, rūpinimasis vaikų auklė- 
i iir-u — svarbiausi doroviniai 
I seimos principai socialistinėje 

visuomenėje”. Ar mūsų rašy
tojas minėtais principais apgau
bia inteligentų gamyklos direk
toriaus ir vid. mokyklos moky
tojos sukurtą šeimą?

Elena Kuptienė tik priešpas
kutiniame romano puslapyje pri
mena Laimiui, kad tėvas jau
nystėje ją labai mylėjęs ir tikisi, 
kad, nepaisant jo intymaus flir
to su 23 metų Skaiste Miliute, 
visos šeimos apgaudinėjimo, me
džiaginės ir moralinės skriaudos, 
jis dar galįs atsitiesti. Tačiau A. 
Zurba po tariamų Kupsto ko
mandiruočių, kad galėtų kelias 
dienas praleisti su Skaiste, po 
jai įtaisyto modernaus buto, po 
vįsos šeimos pažeminimo, tokių 
vilčių nepramato. Pasak Laimio, 
tėvas “prisprogęs drybso' vasar
namyje”, kai motifta tebesisten- 
gia išsaugoti5 savo “vienintelę” 
medę — “net išniekintą, net jei
gu ji liks tik iliuzija”.

Albino Kupsto meilė žmonai 
užgesusi. Savitarpio pagarba iš
nykusi, kai ‘‘senatvė ir nesvei
kata, o zylioja kaip jautpalaikis”. 
Rūpinimasis vaikų — Laimio ir 
dukters Romos — auklėjimu jam 
nerūpi: “Tik pavalgyti susėda 
už vieno stąlo, bet ir tai retokai”.

TĖVAI IR VAIKAI

Roma šeimos darmą pergyvena 
tylėdama, tačiau Laimis įdūks- 
ta. Sugriebęs tėvo padarytas ko
mpromituojančias pus nuogės , 
Skaistės nuotraukas, bėga pas 
merginą, kuri “nenori klausy
tis, protingų patarimų ar blai
vaus proto” ir išgirsta: “kiek 
žmonių — šitaip, ir nieko, neap
siverčia pasaulis”.

(Ęus daugiau)
\ --------—

— Naftą eksportuojančios 
valstybės nutarė suvienodinti
naftos statinės kainą — $34.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinys)

Bajorai ir šiaip didžturčiai nejaučia kaikur 
šio jungo, nes ir po juo jiems neblogai gyventi, 
o nužlugtieji medegiškai gaivalai, kaip darbinin
kai, ūkininkai, smulkūs pirkliai ir amatininkai 
nepermano šio jungo sunkumo dėlei stokos ap
švietus. Kadangi aprūpinimas padėjimo šių nu- 
žlugtųjų yra galimas tik įvykus naujai Lietuvoj 
tvarkai, todėl jie sulig savo reikalų gali reika
lauti šių permainų ir įvykdymo naujos tvarkos — 
tame jų išrokavimas. Todėl tik ant šių luomų mes 
galime tvirtai pasitikėti, tuo tarpu kai luomais 
mūsų dvarponių, dvasiškijos ir apskritai piniguo
čių. galėdami prie dabarties padėjimo savo rei
kalus apginti, gali visai nenorėti įvykdymo šių 
permainų.. . Atsimindami apie tai, mes labiau
siai privalome užsiimti pagerinimu padėjimo nu
žagtųjų gaivalų mūsų visuomenės, nęs troškimas 
šio pagerinimo lieka sujungtas su. troškimais 
naujos tvarkos pačiam Lietuvos politiškam rėdy-

N’crs mes neapkaibėjome ir neišdėstėme šios 
dienos iv.’ alavimų darbininkų luomos, bet pa- 
kreipa šių ic>kalavimų aiškiai jau dėl vieno nu
rodymo ant ic.’ inių Lietuvoj veikiančios Social- 
Demc kratiško* Partijos. Skirtumą tuose ieški

niuose randame tik tame, juog mes reikalaujame 
prilaikymo .šio luomo, tuo tarpu kai socialistų par
tijos reikalauna permainų jų gyvenime, kaip abeL 
nai visos draugijos, paremtos šiandien ant priva- 
tiškos savasties. .. Pagerinimas darbo sąlygų, su
mažinimas darbo dienos, padauginimas algos ir 
rūpesčiai apie kuo plačiausią apšvietą dėlei jų 
pasilieka ir mūsų progrąme.

Plačiau išdėstėme reikalavimus mūsų ūkinin
kų, nes tarp jų, kaipo skaitlingiausio visuomenės 
gaivalo, užsilikusio lietuvišku, išrandame labiau
sia reikalinga pasidarbavimą. Politiškas šio luo
mo susipratimas po teisybei liudys ir tautos susi
pratimą ir bus stipriausiu ramsčiu supamatavi- 
mui būsimos Lietuvos autonomijos etnografiško
se ribose.

Politiškam susipratimui, kaip šio, taip ir kitų 
luomų, mes patariame tverti po visą Lietuvą at-, 
skiras kuopeles, susipratusias sulig jų tautiškai 
politiškų ir medegiškų reikalavimų, šios kuopelės 
privalo pasilikti tais žiburėliais, apie kurių pasi
rodymą Lietuvoj jau anksčiau kalbėjome.

Praplatinimui platesnio politiško susipratimo 
patartam naudotis politiškai-tautiška literatūra, 
Įtaisymu viešų pasišnekėjimų, skaitymų, toliau 
teatrų, gegužinių, tautiškų švenčių, apvaikštinė- 
jimų myrio dienų svarbiausių mūsų raštininkų ir 
šiaip veikėjų. Vietoj paprasto blaškinėjimo kny
gučių ir atsišaukimų tarp žmonių, nepripratusių 
prie skaitymo, patariame pirmoj eilėj naudotis 
gyvu žodžiu ir todėl stengsimės užlaikyti tam tik

rus agitatorius, kurie lankytųsi ir turėtų šnekas 
.įvairiuose Lietuvos kampuose. Platinimo atsišau
kimų arba proklamacijų neatmetame, kadangi jie 
dažnai sujudina apskričio mintis ir pripratina 
mūsų visuomenę kalbėti apie svarbius jai reika
lus ; bet vietoj jų statome organizavimą nors ma
žo būrelio žmonių susipratusių, kurie tolesniai 
jau rūpintųs apie prflaikymą lietuvystės savo 
apskrity.

Kadangi mūsų reiaklavimai užliečia ne vien 
valdžią, bet mūsų visuomenę ir jos atskiras ypa- 
tas, tai vietinėms kuopelėms reikia stropiai da
boti atlikimą šių reikalavimų. Prie šių pastarųjų 
galima priskaityti užlaikymą lietuviškos kalbos 
kaip viešajam draugijos gyvenime, taip ypač mū
sų bažnyčiose, kame dažnai lenkiškai kalbai už
leista yra privilegijuota vieta. Užlaikymo ir pa
godų jimo šios kalbos reikia reikalauti nuo kiek
vieno, visuose atvejuose, kaip tai smulkiau nuro
dyta mūsų progrąme.

Tolesniai svarbiausiu reikalu šių kuopelių 
pasilieka darbavimas prie mūsų jaunuomenės 
mokinimo. Atmindami, kad šioj jaunomenėj visą 
mūsų tautos viltis, privalome ginti ją nuo ištau- 
tėjimo ir taip ją ūgdinti, idant iš jos mūsų tauta 
turėtų didžiausią naudą. Tam tikslui mokintiniai 
kiekvienos mokslainės privalo būti aprūpinami 
kaip sulig lietuviškos literatūros, taip lygiai ir 
visų tautoje kylančių rūpesčių, ar užmanymų. 
Ypač prisieina pratinti nuo mažumos prie idėjos, 
jog lietuviai, pabaigę mokslus, privalo pasilikti 

tėvynėje ir darbuotis ant jos naudos. Tie, kurie 
dėl kokių nors priežasčių peržengė šią priedermę, 
privalo stengtis sugrįžti, neveizdėdami Į medegiš- 
ką nepasivedimą, o jeigu jau pasiliko svetur, tai 
savo turtais privalo šelpti likusiuosius savo krašte. 
Šelpimas jaunuomenės, mokslan einančios, tur 
būt daromas būtinai, jeigu ši jaunuomenė yra pa
linkusi prie aukavimo savo spėkų tėvynės labui. 
Tam tikslui visame krašte turi tvertis draugys- 
tėlės rinkimui pinigų sušelpimųi besimokančios 
jaunuomenės, ir kiekvieno šeimyna privalo su
tikti ant užmokėjimo paskirto jos mokesčio tam 
tikslui.

Lygiu būdu priedermė šių. kumpelių pasilieka 
priturėjimas visų nukentėjusių dėl savo tautiško 
ir politiško darbavimosi, o taipgi priturėjimas 
partijos rašliavos ir raštininkų. Rinkimai pinigų 
išleidimui knygučių, ir atsišaukimų, o taipgi poli
tiškiems nusikaltėliams, kankiniams, privalo būti 
daromi kuo plačiausiai.

Pripratinimui kaip ūkininkų, taip ir kitų luo
mų prie principo, jog jie visur privalo patys save 
valdyti, patariame tverti įvairias draugystes ar 
bendrybes apgynimui savo luominių reikalų.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRASTj "NAUJIENOS’*
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vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DAKGlb 
•YDYYOJA. I* CHIRURGAS 

Ws^cbsiln Camnuniry Klinika* 
Meoidaa* diroktorius

LIETUVIŠKA VEIKLA 
GALI SUTEIKTI MUMS 

YPATINGO MALONUMO

Daugelis žmonių, norėdami 
smagiai praleisti laiką, užsiima 
sportu, dalyvauja įvairiuose žai
dimuose, seka radijo bei televi
zijos programas, aplanko kaimy
nus arba pramogas ir t.t. Be to 
visko’, gyvenimas būtų kur kas 
nuobodesnis.

Taičau aukščiau suminėti pa
įvairinimai neprivalėtų užpildy
ti viso mūsų laisvalaikio.

Reikėtų prisiminti ir apie ki
tus svarbius uždavinius, kurių 
negalime pamiršti.

Kiekvienas mūsų turėtų įsi
jungti arba paremti lietuviškus 

> darbus, nes jų atlikimas suteiks 
mums daugiau smagumo, negu, 
sakysim, kortavimas, žiūrėjimas 
į televiziją, ar šiaip benaudis 
laiko praleidimas.

I Dalyvaudami lietuviškoj veik
ioj mes isigyjam daugiau prie- 

Dr. LEONAS SE1BUTIS telių, pasijuntam patys vertesni

VALANDOS: 3—0 darbo dienomis v

TeL: M1-X7V arte M2-272?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West W3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTQMETR1STAS 

'KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71»t St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, fŪSLSS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WBST 43rd STREIT

Xetvntad. 5—7 v«L vak. 
Ofise telefono: 776-2880,

ir atlikdami ką nors gero ki
tiems, mes tuo' pat sykiu apsi
valome nuo dvasinių rūgščių, 
kurie nejučiomis įsibrauna 
mūsų sielą, i

i

BĖDA AUTOMOBILIŲ 
PRAMONĖJE

ILUK1DA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

Fordo kompanija pranešė, 
kad per trečią šių metų ketvirtį 
ji turėjo ^334.5 mil. nuostolio. 
Pernai per tą patį laikotarpį ji 
turėjo 5595 mil. nuostolio.

General Motors korporacija 
pranešė, kad ji per trečią šių 
metų ketvirtį turėjo 5468 mil. 
nuostolio. American Motors 
korporacija per tą laikotarpį 
turėjo 16.8 mil. dol. nuostolio. 
Chrysler korpo’racijos nuostolis 
numatomas apie 200 mil. dol.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

— Chicagos policijos pradėta 
kova prieš narkotikų vartojimų 
mokyklose davė gerą pradžią. 
Pačią pirmą dieną buvo areš
tuota 27 jaunuo'liai ir trys su- 

l augę-

Apdraustas perkraustymas 
iš jv«irių atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO JEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA, 
1490 kiL A.M.

Liatuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 8:3O iki 9:30 vaL ryto

Vedėja —'Aldona .Daukus 
Telaf.: HErrdock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

■ “Lietuvos Aidai” 
V=l KAM ®RAZOtlONYT* 
\y/ Fr»«r»"»» vedėja

<&adiea nuo pirmadienio iki peek 
\ tadienio 8:30 vaL vakaro- 
\ Visos laidos ii WCEV stotie*, 
\ • * banga 1450 AM.

St.' Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 
if'WTIS stotiem 1110 AM banga.

1 2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629
’ -r /TetoL 778-5374

pats skaityk ir dar KI
TUS RARAGINK* SKAITYTI į 
DiErmari naujienos’’ j

Vytauto bažnyčia Kaune z

Didžiausia jų teritorijos proble ■

Didingumas ir žlugimas majų iki Guatemalos aukštumos, Hon 
kultūrcs yra archeologų ir isto- dure ir EI Salvadore, 
rikų vieną iš didžiausių mįslių.
Civilizacija, kuri išsivystė per ma buvo ir tebėra — tai sausra,
kelis šimtmečius, ispanų užkaria .Tas paaiškina jų didelį lietaus 
vimo buvo absorbuota ir sunai- dievo garbinimą, kuriam jie au- 
kinta vos palikdama, žymes isto- kodavo net žmones, kad išsipra- į 
rijoje. i'šytų ilgai lauktą lietų-

Istorikai ir archeologai dirbo 
šimtmečius sudarinėdami medžia
gą, kuri šiandien duotu mums 
relatyviai aiškų majų kultūros 
atsiekimų vaizdą. Paliktas hero- 
<?lifinis raštas yra tiktai dalinai 
iššifruotasf. Pirmieji ispanų vie
nuolių užrašai, iš vietinių žmo-'

čiuoti 584 dienų Venus ciklą. !i
Ypač įdomu šiame periore, kad | 

j;e įstengė išvystyti rimtą archi- i 
tektū-ą, šiandien vadinamą — 
»vajų klasikinis stilius, kuris ir 
’abar mus stebina savo forma, 
a c porcijų pajutimu ir techni
kos a‘siekimais, šio periodo di-! 
džiausi pavyzdžiai yra sugrupuo 
ti Uxmal, Kabah. Palenque, Lob- 
oa, Sayil ir dalinai Chichen-Itza.

Antrasis periodas po-klasiki- • 
sės, vadinamas Toltekų periodu. ■■ 
Naujas, majų architektūros atgi- ‘ 
mimas prasidėjo apie 1000-tuo-1 j 
sius metus Chichen-Itzoj, kada 
i'zos grupė emigravo į Yucataną.; 
Iš kur jie atėjo, iki šiol nėra ži-1 
neina, tačiau jie turėjo turėti 
kontaktą su toltekais, kurie gy
veno už dauąiau negu 1500 kilo
metrų nuo Chichen Itzos su cent ■ 
ru Tula, Mexico. Centrinės Mek-1 
s.kos kultūros įtaka yra ryškiai 
pastebima šiame periode. To lai
kotarpio majai buvo karingi ir 
jų dievai reikalavo iki anksčiau 
nežinomo laipsnio žmonių aukų. 
Jie irgi buvo dideli statytojai, 
sukūrę didelius architektūros pa- 

! minkius ir ištisus miestus, ku- k . . •
I riuos vėliau apleido dėl mums 
Į neaiškių priežasčių.
; Iš toltekų periodo Chichen- 

Itzo; mes matome “Ei Castilio”, 
karių šventyklai Jaguarų šven
tyklą, Venus aikštę ir šventyk
lą, Arų ir Tigrų šventyklą ir gal 
įdomiausią palikimą — Sporto 
aikštę.

Pabaigai norėčiau pažvelgti 
kokiu pagrindu senovės majai 
yra skaitomi gabiausi tų laikų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

EUDEIKI
GAIDAS-DAIMID

’ Tipiškas namas ir dabartinių! Amerikos čiabuviai ir kodėl jų 
majų vis dar- primena prieš ko- j civilizacija daugelio mokslininkų _____•_______ i • « , .v
lumbiniųs laikus. Ispanai jų gy
venimo sąlygų iki šiol neįstengė 
pagerinti.

Iš kur majai’ atėjo, dar ir d a- Į 
bar yra apsupta paslaptimi. Tik j 

. žinoma, kad jau mūsų krikščio-Į iiUViJLU LLZ.I<l£>d.J., Ii Vieuillių. Amu- . " . i4. i • r. nybes eros pradžioje jie pasi-Įmu pas’akoumu, po to kai Cor- . , . * . . J . treiske kaip atskira grupe, kuri j 
greit išsivystė į labiausiai išsiski- | -<as- 
riančią ir ilgiausiai ištvėrusią iš 
visų Vidurines’Amerikos kultū
rų. €. . .

Majų civilizacijos didžiaussias 
žydėjimas tęsėsi beveik 1000 me- 

sistemą ir kasdieninį gyvenimą. Archeologai tą ilgą laikotar- 
Iš tų knygų buvo sužinota, kad • PŪ dalina i du aiškius periodus: 
-rajai tikėio i pasaulio sutveri- kJasikiiaį kuris tęsėsi nuo III 
-ą p-našiai kaip ir mus moko iki amžiaus po Kristaus, ir 
genezės knygos biblijoje.

Majai susideda iš grupės ar 
daugelio grupių žmonių, tos paj ’ 
čios kalbinės šeimos ir tų pačių 
fizinių charal teristikų, kurie gy
veno ir jų p<. ikuoniai dar ir da
bar gyvena, užimdami plačią te- 

I riteri*a nuo Meksikos įlankos - V w

tesas užkariavo Atztekų imperi
ja, ir ma’u parašytos šventos 
’■^ywsT.’. Popol Vuh” ir “Chi- - 
■am Balam”, kurios buvo išvers
tos į ispanų kalbą jau 17-me šim 
denyje, davė nemažai informa- ‘ 
cijos apie jų religiją, tvarkymosi 
sistemą ir kasdieninį gyvenimą.

yra pripažinta, kaip gal būt aukš 
čiausia prieškolumbiniais laikais 
šioje planetoje- Šis tvirtinimas 
skiriamas žmonėms, gyvenan
tiems akmens amžiaus sąlygose, 
reikalauja daugiau paaiškinimo, 
— taip rašo Dr. Sylvanus C. Mor 
ley, Carnagy instituto mokslinin-

fKNlAURU (P DTDŽIAUSU LAIDOJIMO [STAIGA

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 —1742

*330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

letef. 476-2345

feu
«T0 TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*” EXCEPT WHEN HE'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED.
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

GET EVEN ON THE

THE ODDS ARELfi AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

»M0W DO SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT!

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER

LIVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY.-v 
FROM BLOWS AGAINST ////CXav
PARTS OF THE CAR, LESSEN MM # 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 2^0/; 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES

Žiūrėdainį į senovės majų at- 
siekimus, mes turime juos ver
tinti atitinkamoje perspektyvo
je. t. v-, kokias priemones jie tu
rėjo tam ats:ek:i.

Antropologai bendrai pripa
žįsta penkis pagrindinius laips
nius arba pagelbines priemones, 
kurios pade:o žmogui pereiti iš 
primityvaus į civilizuotą stovį:

1. Ugnies apvaldymas ir pri
taikymas savo reikalams. .

2. Žemdirbystės išvystymas 
skatino sėslumą, pastovius na
mus ir vis didesnes kolonijas.

3. Atradimas įrankių iš meta
lų: geležies, bronzos, vario ir vė
liausiai plieno.

4. Naminių gyvulių prijauki- 
kiauli,ų

avelių, mulų, dramblių, kupra-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštės automobiliams pastatyti

; po-klasikinį nuo IX iki XII am
žiaus.

Klasikiniam periode majai tu
rėjo taikią valdymo sistemą, ku
ri buvo dievu atstovu — dvasiš
kių rankose. Tųp taikiu periodu 
jie atsiekė daug^ laimėjimų. Jie 
Išvystė’gerą skaičiavimo siste
mą, išrado tikslų kalendorių, kas 
jiems davė galimybės daryti ti
kslius žvaigždžių judėjimo skai- ' rūmas: arklių, karvių, 
čiavimus ir nustatyti astronomi 
nius metus iš 365 dienų, mėnesi nugarių ir panašiai.

I iš 29 dienų ir teisingai apskai- (Nukelta į šeštą purlapį)

Crab Salad Served In Melon Boats
•S3F

With melons abundant now at local markets, an exciting 
luncheon idea is Curried Crab Melon Salad. Family or guests 
will enjoy the light, yet satisfying combination of delicious 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
salad is served on peeled and quartered melon “boats” on 
individual lettuce-lined salad plates.

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright 
red striations. Fully cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split logs arc also available.

Curried Crab Melon Sal?ds

3 4
2

i package (6 to 8 oz.) 1/3 cup mayonnaise
frozen Alaska Kirų 1/2 teaspoon curry powder
crab meat, thawed 1/4 teaspoon sufar

cup sliced celery 1 teaspoon lemon juice
tablespoons choppea 

green onion
1 honeydew melon 

Salad greens
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with crab mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on salacfi 
plates lined with greens. Spoon crab salad onto melon. Maker
A * * —.— - _ ——'r x *>

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMSULANSO
PATARNAVIMAI

TURIM1
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
(LACKAWICZ2

t 2424 WEST eath street Republic 7-1214
11U28 SOUTH WEST H1GHWA1, Falo. Hilb, III- 174-4411

W54 So. HALSTED STREET Tai. lArtb 7-1911

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1064

PETRAS BIELIŪNAS
<343 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVE Tek: YArd* 7-1138 -1111

Naujienos, Chgo., Ill.— Sat.-Monday, Oct. 31-Nov. 2, 1981



U Ž G A V E N E S
1. PERk IRENCĖLJAI IR KAl'KININKAI

(Tęsinys)
' b) Užgavėnių žydai

10) Užgavėnių dieną apsirė- 
iloiria “zojdiais” (žydais) ir po 
miestelį daroma įvairūs juokai. 
*Zojdiai” esti laabi įvairūs: pri s 
retus eina va:k?i, pa p? tu 
paaugę žmonės. Suaugusių “zoj 
lių” tarpe gulima pamatyti tik
ai tipingų kaukių. Kaukės iš- 
irožtos iš medžio. (Akmenė 
dsKr 1934 nr. 9).

11) Kaukininkai, minios lydi
ni, ėjo iš namų į namus; jie 
paprastai apsirengę lyg žydai ir 
laiboje nudavinėjo žydus. Atėję
gryčią šneka nebūtus daiktus 

et daro pasiūlymus. Galų gale 
aulija ka nors gauti: snapso, 
algomų daiktų, pinigų, o ypač 
žgavėninių 
Palanga, 
r. 45).

“plinciu” (blynų).
1931. L: Ad 1931

d šimt asmenų rė- 
tarp jų vrnd žydė, 

savo darbo. 
Išsiverčia 
šiaudiniu

osi žydais, 
aukės iš medžio, 
mp/os iš šiaudų 
ailinius, susi j uosia
ančių. Bolavai — prie ^rėblia- 
očio pirištas p~ntis. į kojinę 
piniginę) įsipila puodo šukių ir 
akarcp eina “bergždiniu” pirk- 
. Kartu yra ir malpa, ožys, 
’klys, gervė — šie skaitosi mi
rkti. Juos nuolat aprodinėja, 
įsiprašo leisti pašokti. “Gyvu 
ii” šoka, kaip moka. Groja sa- 
) botagu, tardami tam tikrus 
džius, sakydami “balabaikas” 
liekniekius). (Padubysys, Gt- 
r 1935 p. 210).
13) Apie pavakarę rengiama-

Ren-eiti “Užgavėnių žydus” 
įsi ir senieji ,ir jaunieji. M 
rys paprastai rengiasi 
bais, o vyrai moterų. Liecy- 
s (kaukes) daugumoje pasi
vydavo iš medžio, tai yra hai 
žydo veido kopija: didžiulė 

sis,, barzda, ūsai. Pasidaro di- 
iules kupras iš šiaudų, pasi- 
a lazdas, botagus ant ilgo ko- 

užsikabina terbas, moterys 
sidaro iš skudurų “vaikus” ir 
p pasiruošę, pradeda eiti. Eina 
kiemo į kiemą, pridarydami 
lybes šposų. (Papilė'ir Akme-

vvru

» Ii) Visi “žydai” dažniausiai 
k’na su kaukėmis. Nosyse visad 
’ esj vine’ė, kad bučiuodami j 
ranką galėtų įdurti. Kaukės 
mėgstamos gauruotos. Apsiaus
tais vartoja išverstus kailinius 
arba kokius apiplyšusius paltus.

1 i kupras neskundžia pridėti 
naudų. £ydai pirkliai visad esti 
•urlingl ir turi su savim pinigų 
~ kojinėje prisipila šukių ir pe- 
'enų, kurias pasikabina už jucs- 
a ns. Jei jie ką nors perka, tai 
dsad giriasi savo pinigais ir 
niekad neskundžia padulkinti. 
Su žydais visad eina ir viena 
>ydė (persirengęs vyras, o mo- 
terys dažniausiai persirengia 
yrais), kuries vyras turi daug 
argo su ištvirkusiais savo drau- 

; gaiš ir svetimus vyrus besįgai- 
’ nicjancia žmona. Su More (Kot- 

re) kaip palydovai visad būva 
“žyd ii”. Ta More — visų žydų 
molina. Vi» nas žydas visad būva 
jų viršin nkas — su savim turi 
‘pasų”, kurį išrašo’ su ilga lazda 
ant lubų ir ant sienos. Pasisako, 
kad jie esą iš Nugnybto (t.y. 
Egipto) žemės, keliaują iš ana
pus ši.šės už dviejų nedėlių (ke- j 
iio). Pasakojasi, kad jie turį mil- j 
kiniškus turtus, kur esą virvė!1 prie virvės, mietas prie mieto, Į 
bet gyvulio nei plauko. Žydai 
pirkliai visad perka zuikieną - ’ 
puikieną, meškeną-šeškeną ir ki
tus daiktus. Didžiausia prekė 
yra bergždemkė, dėl kurios de- i 
rybų tenka prisijuokti, (žemai-Į 
Uja, Trm 1936 nr. 8; plg. MsKr , 
1937 nr. 7). !

15) žydai turi įšvirkščius kai- I 
iinius ir kepures, kojas nusivy- Į 
moja šiaudais ir susijuosia šiau- 1 
dų grįžte, rankose turi “makelį
su pinigais: tam reikalui varto- • 
jama pirštinė, pripilta smulkių1 
šukių. Žydai visur vadovauja. 
Senžgariuose (Puikių, Minkių, 
Viešučių ir kt. kaimuose) įėjęs 
į trobą “žydelis” prašo leisti at- į 
sivesti draugus, o šiauliškiuose ’ 
(N. Žagarės par.) jie eina be j 
prašymo. Gavęs leidimą, su vi-1 
sais draugais suvirsta į trobą. * 
Tada prasideda 
>ydų 
žydas 
sako’, 
pirkti

i

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ \£

1

triukšmingas r 
derėjimasis. Vadovaująs 
paklaustas kas esąs, at-< 

kad kuprius ir pradeda 
“bergzdinikes” (smulkiai-

j aprašyta to pirkinio eiga ir dia-

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Ikambinti YA 7-9107

logai). Žagarė, 1937. LTA i 
1293 94a. į

lt>) t žgavėnių žydų ėjimo pa- • 
protys Giriškių apyl. pamažu; 
baigiasi. Prieš penkis metus dar 1 
ėjo žydus ir seni, ir suaugę vy- Į 
rai. Vieni pasidirbdavo kaukes 
iš medžio, dar kiti iš avikailio ' 
ir eidavo
nešdamiesi armonika.
eidavo į vidų, vieni grajydavo,

būriais per kiemus, j 
Kai su-

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

American Trave! Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, IB. 60643 

Telef. 312 238-1787
• Nemokumas patarnavimai uisaknnt lėktuvu, traukiniu, latru kelio- 
(eruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacii&g: Parduoda- 

kelionių draudimus; Organizuojame keliones j LJetuva ir kitus kaštus; 
arome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer’ 
ijes visais kelionių reikalais.
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik L-elna rezervuoti vietas 
ufato — prieš 45-60 dienų.

DR, ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus.

)r A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą------------------------------------------- |8.00

>r. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__________ _B4.00

Minkštais viršeliais, tik$3.00

>r. A. J. Gussen -- AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 51 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
17S» 8o. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

i : 111 i t ; i ; i i i

sudarančios ir jų veiklų remlan- ( 
ėios organizacijos ir grupės, nes 
be Naujienų ir šios institucijos’ 
ilgai nelšsilaikysianėics. Savo 
žodį, kaip jis vadina, baigia 
mintini:, kad šiuo’ metu, kol pa- j 
galiau susidarys komitetas Nau-i 
jienems finansuoti, negalima I 
laukti, o reikia siųsti aukas tie
siog Naujienoms, nes vienų die
nų galime jų nesulaukti, o tuo
met bus pervėlu ieškoti komi
teto.

Tikrai, kai Naujienų nebesu
lauksime, galėsime tik apgailes
tauti, ksd taiku Naujienų nepa
rėmėme, o’ ieškodami kitur kal
tininkų nepasiteisinsime.

J. Bigelis

REAL ESTAI
MUmtl, žtmė — Pardavimui 
HAL ESTATi FOR SALfi

’H

Namai, Žam4 — Pardavima 
KKAL 1ST ATM FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: ; s

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-77^

Kad aiškiai žinotum mūsų tau
tos tikrųjų praeitį, jos kilnumų, 
jos viršžmVniškų būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik
rą visatos pastovumo nustaty
tą amžinumų, remdamasis mū
sų tautos padavimais, tikra tau
tine valia ir sveiku, tarptautinių 
šmėklų neužburlu protu, aš pa
rašiau šias knygas:

1) Karalienė Birutė. Čia apra
šomas jos kilnus gyvenimas,
kai mus puolė žiaurūs kryžiuo- Ten pat — 4 butų mūrinis, 
ciai, naikindami viską, ką mūsų. grjghton Parke 2 butų mūrinis.

J

BUTŲ NUOMAVIMAS 
a NAMŲ PIRKIMAS i PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

ŪSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 1 -Y

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Arti 73-čios ir Campbell 2 butu me
dinis, tik 538,500.

Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū
rinis.

Laiškas Redakcijai I
Pridedamą “žaliukę” skai

tykite už prenumeratą, tuo pa
čiu bus išvengta reklamos, ku 
rios kartais kai kas negali pa
kelti arba gali piktai interpre
tuoti mano “trigrašių” atve
jais.

Jei viskas gerai eisis (t. y. 
būsiu sveikas ir, žinoma, tuo 
pačiu ir gyvas) pasistengsiu 
ir vėl paremti laikraštį, kuris 
ir manęs nepaniekina.

Linkėdamas Jums ištver
mės sunkiame darbe, pasilie
ku kartu su Jumis lietuvybei 
ištikimas.

Jūsų, Andas žemaitis

DĖMESIO, DĖMESIO! 
VISOKIŲ REIKMENŲ 

PARDAVIMAS
Dariaus ir Girėno Legiono 

posto moterų vienetas š. m 
lapkričio mėn. 5 ir 6 dienomis 
ruošia posto patalpose — 4416 
S. Western Ave. — įvairių apy
vokos daiktų pardavimą, kur 
bus galima įsigyti įvairių rū
šių drabužių^ knygų, vaikiškų 
žaislų, brangenybių ir kitų vi
sokiu smulkmenų. C
Ketvirtadienį, lapkričio mėn. 

5 d., pardavimo patalpos bus 
adaros nuo 9 vai. ryto ligi 7 v. 
vakaro, d penktadienį — nuo 
9 vai. ryto ligi 1 vai. popiet.

Tai daroma surinkti pinigų 
Dariaus ir Girėno posto paramai.

Basa F or s b e r g, 
Public Relation Chairman 

kiti šokdavo, dar kiti apie mer
ginas sukinėdavosi, bergždinikes 
pirkdavo. Dabar vieni vaikai iki 
16 m. amžiaus dar eina. Tryš
kiai, 1937. LTA 1165/40. Užr.
J. Marcinkus.

Jonas Balys 
(Lietuvių Kalendorinės šventės)

MAJAI

(Atkelta iš 5-to puslapio)
5. Rato principo išradimas, pri 

taikyto vežimui ir puodų gamy
bai.

Iš šių penkių pagrindinių ele
mentų civilizacijai išvystyti ma
jai žinojo tik pirmuosius du.

Norint istorijoje surasti ma
jams panašią civilizaciją, kuri tik 
tai valdė ugnį ir praktikavo žem
dirbystę, mes turėtumėm grįžti 
atgal į ankstyvą Neolitinį žmo
gų, t. y. į akmens amžiaus perio
dą- Tačiau niekur Neolitinis 
žmogus neatsiekė tokio laipsnio 
mene, tapyboje, skulptūroje, ar
chitektūroje, Jieroglifų rašte, { 
amatuose, astronomijoje ir ma
tematikoje, kiek atsiekė seno
vės majai. ' ' i

šitokioje perspektyvoje ver
tinant, majų kultūrą tenka stebė
tis jų nepaprastais sugebėjimais 
ir jų pažangumu.

Bronė Kovienė j 
(Iš Technikos ž°džio)

Skaitytoju Balsai

kilni tauta gerbė ir mylėjo.
2) Po Galindų Skydu. Galin

dų kovos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų tautą kilnią ir savi
stovią.

3) Kalnų Dievaitė Ledyną.
Ledynos kilni pagalba apsaugo
ti mūsų tautą, pradedant nuo Į 
ledų slinkimo. {

4) Lietuvių Sostinė Vilnius. 
Kilni kova karaliaus Kęstučio, 
pradėjus statyti Vilniaus mies
tą.

5) Lietuvos Senovė. Kilnus ir 
jautrus lietuvių tautos gyveni
mo ir jos kovų aprašymas.

6) Karaliaus Vytauto Vaini
kas. Kruopštus vainiko aprašy
mas, kaip lenkai jį pagrobė ir 
kaip lietuvių jaunimas tą vaini
ką, lenkų bažnyčioj paslėpta, 
surado.

Mieli Lietuviai, padėkit man. 
šias knygas išleisti. Tos knygos 
tikrai pagelbės mūsų jaunimui • Su $15,000 pirkėjui proga 
užaugti tikrais lietuviais./

Su aukšta pagarbą,
Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue
Springdale, Conn. 06907

Be to, turime gerų rezidencijų 
pa j aminių nuo 4 ligi 40 butų. .

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Pirkite senoviškai

ir

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laidlm 
Dirbu ir užmiesčiuose, griit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559 . J

DĖMESIO .
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTO J
Tiktai $120 pusmečiui aufonwbi 
Liability apdraudimas pensinis 

kams. Kreiptis:
A. LAURA I T I i 

4645 So. ASHLAND AVI. 
Tel 523-8775

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai.. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000 

i l -1
| • 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

Dengiame ir taisome visu r 
šių stogus. Už darbų gara 
tuo jame ir esame apdraus!

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.-

Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytų mūrinį namų, 

I nes pardavėjas duoda paskolų 
seniau imamais procentais. Z

I

Laikrodžiai Ir brangenybčc
Pardavimai ir Taisysi 
2644 WMt 69th Strš^ 
Tat REpubIJc 7-1941 '

■ -■ ..1 ■ - - ■> . 5

Gerbiamieji,
Siunčiu Money Order sumoje 

$100. Tai prenumeratai pratęsti 
ir laikraščiui paremti.

Skaičiau Naujienose, kad vien 
š. m. išlaidoms padengti dar 
trūksta virš 10 tūkstančių do
lerių. Paramos reikalu yra kelis 
kartus labai pagrįstai pasisaky
ta. Skaitytojai turėtų neuž
miršti.

Naujienose X.16d. Viktoras 
Karosas labai aiškiai pasisakė 
kodėl nieko nelaukiant reikia 
Naujienas paremti ir, kad tai
daryti turėtų ir visds oganiza- 
cijos, kurioms Naujienos patar
nauja, o ypač^ALTą ir VLIKą

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausią didžiausia Ir turtingiausia lietuviu mternallnė ar- 

txnkacija, lietuviams ištikLcai tarnaujanti jau per 92 metua.

SLA—-atlieka kultūrinių! darbui, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri* 
apdraudų savo narianis.

KLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pe’no, 
riamj patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugu gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, mekiančiam 
aukšte jo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

WLA — vilkus apdraudžia pigia terminuota ipdrauda: ui 
$1,000 apdnudoc trumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės L SLA išprašyti

Galite kreiptis Ir tfeatal i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

TH. (lit) S-U-TJ1B

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

"Liucija'’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, ĮSI psi. Kaina $5.
Gaunama ‘‘Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 Šo. Campbell

Ace., Chicago. 1L 60629.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kriaštuš <

P., NEDAS, 4059 Archer Avenu«
ChlcBflo, 111.60632. Tcį. YA7-59®

I
Prašom palikti savo telefono nu

merį automatiniame aparate.

Well help you make the right move.

NEIGHBORHOOD
REA.'V &7OUP

IMuyMUr „ ...
INCOME TAX SERVICE

4159 S- Miplowood. Tel. 254-745 
Taip pat daromi vertimai, jimlnli 
^kvietimai, pildomi pilietybė* pra 

tymai ir kitokį blankaL

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, '“Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi. 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
tna Naujienų administracijoje

HOMEOWNERS POLICY
JEI GAIVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

aaomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

F. ZapoliA A*enf 
J20t!6 W. 95th U 
Evarg. Park, 111. 
40642, . 424-6654

state Firm f-re and Casualty Compare

ar

IŠNUOMOJAMAS kambarys vy 
rui ar moteriai su virtuvės privi 
legijomis — tel. 254-7036.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

KAI KANDYS IŠMOKSTA 
SKAITYTI

Pirkėjas: "Jūs gi man sakėte, 
kai pirkau, kad šios kelnės — 
100% iš vilnų. Parsinešęs namo 
aš radau viduj įsiūtų šį raščiu-

*

AdVOS»t8»

GINTARAS P. ČEP1NA3
Darbo valandos: nuo 9 tsL ryta 

iki S vaL vak. Šeštadieni nuo
9 vai. ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal rusitarima.
Td. 776-5162 arba 776-51t|

2649 We»t 63rd Streei
Chieaco. OI. 60629

JOHNGIBAITIS'
Advokatų-įstaiga f 

6247 S. Kedzie Avet j 

(312) 776-8700
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