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Sėkmingai vyksta SLA orga-. 
•hizubta kelionė po Karibų jūros 
salas. Kiek teko sužinoti, nuo 
Š4n. lapkričio 8 d. iki lapkričio 
11. d. kelione vy’ksta geroje nuo
taikoje ir visi vykstantieji šioje 
kelionėje lietuviai yra sveiki — 
niekas neserga jūros liga ir 1.1.

Kol į kas oras gražus ir jūra 
?ramį. Kaip teko sužinetti, kai ku
rie, bijodami-jūres bąngų, susį- 
laikė nuo SLA: organizuojamos 
•kelionės. -

- 'n Lietuviai: yra patvarūs ir, kal
bantis :su .--kai ■ kuriais jų, teko 
patirtį*.kad yra apkeliavę dau- 

1 gelį kraštų, bet daugiausiai pasi
naudodami skraidančiais pąukš- 

/ č’iaišs’v-i lėktuvais. Tačiau buvo 
sutikta; kad laiyu kelionė ’■ yra [ 
Įdomesnė.: ’

r .’V“ " ■ '■ - -

me. lietuvių grupės’šų^įpa/inimo 
Tų 'liien^T Ąunerican'

Travel Service Bureau atstovų 
— J. Mileriū-tės -ir Laimos Lu- 
ųėks — pastangomis buvo gauta 
salė lietuvių susipažinimui. Po
būvį atidarė J. Mileriūtė ir iškil
mėms pravesti.. ;-xpaprašė tos. 
įstaigos tšrnautbjąALai^ą Lu-j 
nsckiėnę.^ Pastaroji. visųk < kelio-}

ir iždo .globėja. J. Mileriūtė 
visa eilė SLA nariu

NEGALIMA LAIPIOTI
PASTATŲ SIENOMIS j 

CHICAGO, Illi — Dan Good
win, siena' įlipęs į 97-ąjį aukštą, 
pateko į teismą. Jis bandė už
lipti gan aukštai spalio 19 die-

b ei 'ną, bet jam. nepavyko ir jis pa-
Įteko į teišėjo Harold A. Siegs n
1 teismą. Jani buyo paskirtas

; Į $100,000’užstatas. Į
■ j Kai buvo atvežtas antrą kar-

- Federalinįai tą į teismą, tai teisėjas jam ne
prisiekusieji - teišėjai patraukė paskyrė naujo užstato, bet p a- - 
teisman dešimt iChiėagoš polici
ninkų, kurie ėmė kyšius iš vais
tininkų ir narkotikų pardavėjų.f pakenkti pats sau ir apsčioje 
Jie ėmė kyšius ir leido narko
tikų pirkliams laisvai pardavi
nėti narkotikus- net ir mokyklų 
vaikams... 7. . . .. .

\ - -- < ” . ! ’i

Patraukti teisman policinin
kai, anksčiau tarnavusieji Mar-. tokius dalyku 
quette policijos nuovadoj, turės’" 
aiškintis. Jie" yra: Thomas Am
brose,’ Frank Derango’, William 
Guide',.,’ William Haas; James 
Bellaūęr," Curtis' Lawrey, Rob -

TRAUKIA TEISMAN 
TO POLICININKŲ A

CHICAGO* Ill

sakė, kad jam uždrausta' aukštų 
pastatų, stėnomis laipioti. Jis gali

r* r. t' - ~ z L • UVL U140 J-UU X VkJX7

Antrą k'elic'nės dieną turėjo- 2rt Eastman, Joseph Penta ir
Deimis Smentek.

Kaltinamas - aktas,, apima 105 
puslapius. Liudijo žmonės, kurie 
davė jiems pinigus. - Jiems- graso 
didelės -bausmės. Policijos tar
nybon,; j si btis nuteisti, daugiau

esantiems žmonėms.

Tačiau Dan Goodwinas teišė- 
v^‘#Į-jui.išaiškino, kad jo bttvo visai. 
' ■ ‘ "kitas tikslas. ■ -Jis -norėjo' įrodyti, • 

kad -drąsus-žmogus, gali įveikti 
kurie kitiems 

gali, atrodyti neįveikiami. | 
_ -Teisėjas nepatikėjo XJoodwino 
-žodžiais ir jam išaiškino’, kad jis 
..imasiilabai.pavojingų žygių, ku
ria gali būti blogu -pavyzdžiu ki-1 
tiems, ir nesutiko atšaukti 100 

7 J

-tūkst. doleriu užstato, j ;

— Buvo ženklų, kad viena ba
terija “Čolum biją” erdvėlaivyje 
tihkaina-i neveikė, bet nutarė ne
kreipti dėmesio į 'smulkmeną, o

( dabąją-turj nutraukti skriejimą '

nes" clalj'^ius • -iš^ą^e?fpayąrdė- ’ VIĖN, JUODĮ; JU MOKYKLA Į;^et.nieko.-nedaroma-su ; juoda-; 
m1fe-<į)rari^daįpą iU-^dk’fc- Tnies-1 Clff‘ -Wkykjoni^ 'kurių šiąn-

dTu?-dii^s,,.A'iųėXąi;^uosU^ei- cag0S J^^į^S311’0- k2(1
ylųs mesigaiĮėjo- komentarų. -ir jų ^g.al.etų

-trr- ^^r^OTA-!.irtrA-’tA >.......i.Idėstyti.baltaodžiai.mokytojai.B^’.'ttę’TJtahęšė; ‘l^rdj-tą^. dieiią^ kreiptifclėriješį tie Vjeitįlaį į baL- ’ 
pripuola; net -trijų .keleivių gim-Į taodžių^įyįl^s,į'bef iri'juoda-. ‘ 
tadieniai. Sukaktuvininkai buvo ėdžių ffioir xlak?-*?- y.T V ’ 
-L.-GF,'DargiąiėŲ’Ė. ĄĮįKužiūtė ir | 
dr.' V. Daūgis.' Ta jproga jiems1 < . .
sudąinayam' ligiausfų'f sveikiau- y° UbĮftabdž^^O:
siu ir 1.1, metų. < •-

Vėliau buvo pakviestas tarti! . c, .. Jv.. ... -. ... o ' • • ••• ! siunčianti j baltaodžiu mokvklas,svfeikmimti žodį Susivienijimo.. . . . / , .T.- . ■. ..- . ., . ’kad juodaodžiai mokytojai-butuLietuvių Amerikoje prezidentas . .t - . . .. 1„ t^- • T - • . siumcami i baltodziu mokyklas,Povilas P. Dargis, kuris apsi- ,-Ar-._______~ J
džiaugė SLA organizuotos kelio- j 
nes pasisekimu ir palinkėjo vi-j 
Šiems keleiviams sėkmės ir ge-! 
ros' nuotaikos kelionėje, pažy- j 
mėdamas, kad ši gal nebus ir ■ 
paskutinioji.

■Pasibaigus oficialiai ceremd-j 
nijai, visi keleiviai kartu nusi
fotografavo. Tikiu, kad vėliau 
ta fotografija pasirodys spau
doje.

šioje SLA organizuojamoje * 
kelionėje, be SLA prezidento i 
Povilo P. Dargio, dalyvavo ir! 
SLA Centro sekretorė G. Mei-i 
liūnienė, iždininkė E. Mikužiutė | 

. ____  i
>■ ■ ■ ■ . ------------ --------------- --- ---------------------------- ■. Į

-------------------- - ------------ -

Iki. šio jh6t<y visas- dėmešvs bu.:

kyklas:v--V.^skašr ‘buvtil dafohiaj 
kad jirodabdžiai' vaikai Būtų
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s
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KALENDORĖLI3

Lapkritis T4: Juozapatas, Sau- 
lepė, Ramantas, Liepsna, Dingė, 
Vąidayytis.

Lapkričio 15: Albertas, Vai-
dila, žilinė, Perpintas; Sniegena J

Lapkričio 16: Gertrūda, Ed
mundas, Kubilė, Opainė, Žadvai 
niS, Pultė, Jasbutis.

Saulė Teka 6:38, leidžiasi 4:31.
Oras saulėtas, malonui.

’ » t#' * * 11 e "

i ■ i

Paryžiuje, Eifelio bokšto apylinkėje, buvo pasi- 
kėsinta prieš JAV ambasados Paryžiuje reikalų 
vedęiį) Chapmano gyyybę. Pasikėsinto jas* .palei

dęs septynis šūvius, dingo. ■ U

jųodąod^ų nykiose įgalėtų nuoja nusileišti šeštadienį Kali- 
.dėstyti.baltaodžiai mokytojai.
| -Įstatymai -. liepia .taip .jšutvar- 
-kyti mokyklas, ka’d visur būtų 
abiejų rasių .mokiniąL-Jeigu bus 
kreipiamas dėmesys tiktai į bal- 
jąddžių mpkyklaš,' tai .tikslas ne
buspasiektas. • -Teisėjas.’ rimtai 
įspėjo advokatus ;šį.klausimą iš- 
aiškinti-.švįetitno komisijos na
riams ir imtis reikalingų prie
monių. A.- • .. " . .

ASTRONAUTAI ŠEŠTADIENĮ RENGIA
SI NUSILEISTI KALIFORNIJOJE .

KETURI BALIONISTAI PRASKRIDO PACIFIKĄ ’ 
IR NUSILEIDO SAN FRANCISCO APYLINKĖJE

WASHINGTON, . D.C. — Jau gedimas ‘ su trukdė^ visus kitus 
apskaičiuota, kad abu astronąu-1 darbūs. Dabar ^privalo'.daboti 
tai, sėkmingai skrieją aplinkui 
žemę 168 mylių aukštumoj, pla-

BANDĖ NUŽUDYTI I DARBA 
EINANTĮ CHRISTIAN CHAPMAN

NEPAŽĮSTAMAS UŽPUOLIKAS PALEIDO ŠŪVIUS, SŪDO 
Į LAUKIANTĮ AUTOMOBILĮ IR DINGO

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Paryžiuje nepažįstamas asmuo 
paleido septynis šūvius i JAV 
atstovą Christian Chapman, kai 
jis ryte iš savo1 buto išėjo va
žiuoti į darbą. Jis tuojau paste
bėjo gatvėje einantį vyrą. Vyras 
buvo nepažįstamas, bet jis apsi
suko, paspartino žingsnį ir artė
jo prie JAV ambasados reikalų 
vedėjo, dabartiniu metu vyriau
sio JAV ambasados pareigūno 
Paryžiuje.

Logika sakė, kad reikalų ve
dėjas taip pat turėjo’apsisukti ir 
grįžti į savo butą, kuris buvo 
turtingoje Paryžiaus dalyje, vi
sai netoli Eifelio bokšto. Tai 
gražus prancūzų sostinės raj > 
nas, kuriame gyvena turtinges
nieji Paryžiaus gyventojai. JAV 
ambasados • reikalų vedėjas ma
tė juodą odinį švarką dėvintį 
jauną vyrą, ranką laikantį kiše
nėje. . Reikalų vedėjas - -priėjo 
prie savo mašinos, bet i vijų ne
skubėjo.

Nepažįstamas žmogus, priėjęs 
prie Chapmno, išsitraukė iš ki-

1ZRAELI0 POLICIJA 
PAŠOVĖ ARABĄ

JERUZALĖ, Izraelis. — Kiek
vieną dieną dešiniajame Jorda
no upės krante nuotaika darosi 
vis labiau įtempta. Susidaro įspū
dis, kad palestiniečiai pradėjo 
labai aštrią kovą prieš Izraelio 
gynybos ministerį Ariel šaroną.

Ketvirtadienį Izraelio kariai, 
teramindami triukšmaujanti 
jaunimą, pašovė vieno 15-mečio 
kojas. Po to palestiniečiai pra
dėjo varyti griežtą agitaciją 
prieš šaroną, kaltindami jį dėl 
viso dabartinio nerimo.

šaronas pritaria premjerui M. 
Beginui ir yra įsitikinę, kad iz
raelitai neprivalo daryti dides
nių nuolaidu arabams. Palesti
niečiai savo susirinkimuose at
virai smerkia šarorią, kaip- di
džiausią savo priešą, -i

šešiolikos ankštų baronas “Double Eagle V” per
skrido Pacifiką ir ketvirtadienio naktį nusileido 
. ^rusgynuose, 135 mylių j šiaurę nuo San Prancisco.

kad erdvėlaivis būtų- saugiai nu 
tupdytas. ■ .

' PATRAUKĖ TEISMAN
č 24 EGIPTIEČIUS

KAIRAS, Egiptas. — Teisin
ėtume ministerija paskelbė, ka ! 
patraukti teisman 24 egiptiečiai, 
dalyvavusieji sąmoksle prieš 
prezidentą Anwar Sadatą.

Kęturi4 suimti iš anksto tarė
si, kaip nužudyti krašto^ prezi- 
da^tą, o vėliau visi keturi daly- 

pasikėsinime ir nužudė 
)rez:denta. Jiems bus taikom.< c
pati aukščiausioji bausmė. Jit 
fe tik dalyvavo pasikėsinime.

' bet jie tai darė, iš anksto ir šab 
<ai susitarė. Manoma, kad jiem.1- 
bus paskirta mirties bausmė. Jų 
sarpe yra vienas karininkas fa
natikas musulmonas. Kiti buvo 
akintieji fanatikai. Teismas tu- 
įęs nuspręsti, ar jie bus sušau
dyti, ar juos viešai pakars Kai- 

C aikštėje.
Turės gauti didelę bausmę ir 

kiti sąmoksle dalyvavusieji. Vie
nas kitas bus sušaudytas ar tu 
rėš praleisti kalėjime ilgu' 
metus.

basados reikalų vedėją 7 šūvius. 
Ghapmanas greitai susiorientavo 
ir pasislėpė kitoje autom.’bilio 
pusėje. Nepažįstamas. .žmogus 
paleido į Chapmaną ir jo auto
mobilį 7 šūvius, žengė p:skubn- 
m*S pirmyn ir dingo. Laimė, kad 
jis paties Chapmano nepąsi kė.

Buvo žmonių, mačiusių pasi
kėsinimą prieš JAV ainbasad s 
reikalų vedėją. Vieras liudinim 
kas sekė skubiai besitraukiantį 
pasikėsintoją. Tuojau atsirado 
policija.

“Jeigu žudikas nebū’ų buvęs 
nervuotas, tai jis nebūtų skubė' 
jęs bereikalingai leisti šūvius į 
automobilį, b:t bū'ų priėjęs prie 
Chapmano ir paleidęs šūvius į 
beginklį JAV ambasados parei
gūną. Jis šūviais pataikė į m? 
šiną, o kai reikėjo šūvius pa
kisti į tašką, tai šovinių jau ne- 
urėjJ ’, a škir.o vienas p Ji- 

cimnkas. Pasikėsintojas turėjo 
taašką septynių šovinių revol

verį.
Paryžiaus policija 1 Lai grei- 

‘ai atsirado pa ikė ruimo vi toj. 
Pa s reikalų vedėjas papasakojo 
policijai, kaip vyko visas pasikė
sinimas. Jis ne lik p įpasakojo, 
bu pakartojo visus tuos veiks
mus, kurie vyko pasikėsinimo 
metu.

Chapnianas pranešė paiicijai, 
kad pasikėsinimo metu jiedu 
nepasikeitė nė vienu žod iu. Pa- 
sikėsintojas paleido šūvius kaip 
iš kulkosvaidžio ir r.užygiavč. 
Iki šio meto niekus ui ko nepra
nešė, kus kėJncsi prieš 
reikalų v de ą Paryžiuje.

Sekretorius Haig pare 
kad pasikėsinimą gagėjęs 
ruošti Libijos diktatorius, 
jis neturi jokių įrodymų 
įtarimui pateisinti.

Is JAPONUOS BALIONU 
PASIEKĖ KALIFORNIJĄ

SAN FRANCISCO, Cal.— Ke
turi Amerikos balionistaį ketvir
tadienio naktį nusileido 60 my
lių atstumoje nuo San Francis
co. B'alionistai pirmieji pasauly
je balionu praskrido Pacifiką ir 
laimingai nusileido San ^Fran
cisco ąpylinkėja. Oras pasitaikė 
blogas,, vėjas 16 aukštų balio’ng 
pradėjo įvairiomis kryptimis 
sukinėti, todėl balionas palieti 
žemę Covelo srityje. Tai neap
gyventi brūzgynai, esantieji 35 
mylių atštumojs nuo Ukiahos i 
apie 170 mylių į šiaurę nuo.San 
Francisco.

Balionistai pirmiausia susiži
nojo su Ukiah, o iš ten buvo pra
nešta San Franciscti pareigū
nams, kad ketvirtadienį apie 
10:30 vai. laimingai nusileido 
visi balionistai.

“Double Eagle V” pasiekė Ka
lifornijos pakraščius pietinėje 
Kalifornijos srityje, bet vėjas 
pradėjo daužyti 16-kos aukštų 
balioną. Pacifike vėjas visą lai
ką ramiai pūtė balioną į rytus, 
bet kai pasiekė Amerikos pa
kraštį, tai vėjas pradėjo pūsti į 
šiaurę.

Kalifornijos Kalnų vėjas pra
dėjo balioną sukinėti, jį nunejj 
į šiaurės miškus. Jeigu balionas 
būtų pat.kęs Jaukštų pujių miš 

’  __ Ii* _ ! ’ * 

•fornijos Mojave dykumoje.
i Tiksliai nustatyta, kad viena 
baterija nepajėgia gaminti skrie
jimui reikalingos elektros. Ast 
ronautai atliko visus reikalingus 
veiksmus baterijai sustiprinti, 
bet pastangos, buvo veltui. Galų 
gale astronautai visiškai išjungė 
bateriją, kad nepakenktų skrie 
jimui.

| Astronautai galėtų dar vieną 
dieną skrieti dviem baterijomis, 
bet tektų rizikuoti. Apskaičiuč- 
jaina, kad dvi baterijos galėtų

i ’‘Columbia” dar vieną dieną iš 
laikyti erdvėje ir nuleisti ją pir
madienį, bet erdvių vadovybė

; nutarė, kad nereikia rizikuoti. 
, Nutarta nuleisti erlvėlaivi

tadienį Kalifornijoje.

Teiraujasi apie orą 
Kalifornijoje

Erdvių vadovybė penkiadienį 
jau teiravosi, koks šeštadienį

' gali būti oras Kalifornijoje. Jei 
nelytų, tai būtų patogiausia nu 
sileisti Mojave dykumoje, Ed
wards bazės nusileidimo takuo
se. Jeigu erdvėlaivis turėtų ko
kių trūkumų, tai jis galėtų pa
naudoti 12 mylių Edwards taką, 
tinkamą erdvėlaiviams nusi 
leisti.

Bet jeigu Kalifornijoje šešta
dienį lytų, lai tada reikėtų ieš-

i koti nusileidimo vietą kitur. Pa
togiausia tokiu atveju būtų Tek- f 
sas valstijos didieji aerodromai, kus, tai galėjo Keleivius južmuš- 
Bet astronautai turi iš anksto ti. Vėliau balionas pateko į ne
žinoti. kad galėtų laiku padaryti apgyventą aukštumą bruzgy-

ir se. Tai buvo pati geriausioji vife- 
fa leistis žemyn, jeigu nenorėjo

S-S'

reikalingus apskaičiavimus 
vykusiai nutupdyti ‘Kolumbiją’

Astronautai buvo įpareigoti patekti į tarpukalnę, kur vėjas
atlikti kelis naujus bandymus 
erdvėje, bet vienos baterijos su-

balioną galėjo daužyti. *
Nusileidimas buvo sunkus ir

— Patys Egipto karininkai pa 
rinko ir patarė išmesti iš ka- 
riuonunės karininkus šijitus. 
kad neatsirastų maištininkų. Pa 
tys karininkai gerai vienas kitą 
pažįsta, Išmesta is kariuCmcnė 
145 karminiai.

. — PėtiVH»dienį aukso uncija 
kainavo $423.

— Sovietu va Id Ja neparduo
da lenkams jokio maisto.

pavojingas, bet j s nebuvo tok? 
pavojingas kaip h ivo manyta. 
Pirmieji balionistai iš Japonijos 
praskridę Pacifiką — kapitonas 
Ben Abruzzo, Larry Newman, 
Ron Clark ir japonų kilmės Roc
ky Aoki. Albuquerque balionis- 
tai pasirinko Aokj, nes jis suti
kti prisidėti prie skridimo išlaidų 
ir, reikalui esant, galėjo susi 
kalbėti su japonais, nors Jspo 
nijoj keleiviai neturėjo didelės 
bėdos susikalbėti angliškai, nes 
japonų jaunimas visur labai 
gražiai kalba angliškai.

savo

— Prezidentas Reaganas 
še, kad David Stockman pasi
liktų j<> patarėju ūkio reika
lams, bet visame krašte kilo 
protestai prieš Stockmaną.

pra-



Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopoje
š.m. lapkričio niėn. 7 d. Čika- žiai ir jausmingai padainavusi 

goję, kaulių namuose jvyrvO Gen. keletą dainų, gitarai pritariant,
T. Daukanto jūrų šaulių kuo- meninę programą atliko p-lė J- 
pos tradiciniai kas met rengia- Tautvilaitė. Jos padainuotos dal
inas rudeninis parengimas, ku , nos šiltai buvo sutiktos ir gau- 
rfame dalyvavo pilna salė, tai- j siais plojimais palydėtos. Kuo 
pir 1 e 2T0 svečių, kiame1 pos motetų vadovė A. Janušaus- 
T V ’ j taiyje atskirus) kienė dainininkei įteikė raudo 
st-/h - *udarė Vcnezuelos klu-! nų rožių puokštę.
bas fu pirm, p Baradu, Cicero! Tikrą staigmeną padarė jūr. 

jūiu šaulių kuopa s Kpt.Br. Krištopailis, įteikdamas 
Mikais. -Vytauto i

Hų • snė su pirm. : 
ir drugelis kitų

T' m.'p š-iubškosios veiklos rė- 
r ė-ų. Paminėtinas LkST pirm. 
K Milkovalcio. vicepirm.V. Iš- 
g^neičio, pik. K. Dabuleviėiaus. 
Są-gOri vyr. kapeliono kun. J. 
Borevčiaūs ir jūr. kapt. B. Kris- j 
topaičio su ponia malonus atsi
lankymas.

Puošniomis jūrų šaulių išeigi
nėmis uniformomis pasipuošu
sioms tarnybos pareigūnams — 
V. Z nktn, J. Kemagiui ir A.; 
Martinkm visus maloniai pasi-l 
ūkus ir nurodžius vietas prie' 
gražiai gėlėmis, kuopos moterį j

. vadovės A. Jąnušauskianės ir se 
du -Kuzmienės, A. Malėtie- 
dės, ,&’■ Martinkienės. V. Kara- į 
lienės ir U. Z:nkienė>, papuoš-1 
du stalu buvo pradėna vakaro 
programa.

*• Daukantėnų parengimą atida 
rė kuopos pjrm. E. Vengians 
kas. Padėkodamas visiems už 
taip gausų atsilankymą ir lin
kėdamas smagiai praleisti vaka
rą jūrų šauliu tarpe, pakvietė 
LsST pirm. K. Milkovaitį ir 
pik. K. Dabulevičių įteikti do 
yanas Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos 1981 metų sau 
dymo varžybų laimėtojams.’ Sa 
jungos pirmininkas įteikė užsi-

Tautvilaitė. Jos padainuotos dal-

Klaipėda’ 
su pi T?. J 
F lūžiojo š: u

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopai (vienos malonios ponios 
prašiusi os pavai dės neskelbti,) 
$100..oo auką- Ši staigmena bu
vo palydėta plojimais.

Tuomi parengimo programa ir 
ouvo baigta. Toliau sekė jūrų 
šaulių moterų aptarnaujamos 

buvo užkandžiaujama 
užkandžiais, vaišinamasi 
stiprumo gėrimais.

tarnautas dovanas moterų gru-Į nariams 
pėje 1-victos laimėtojai (i. Kuz? 
mienei. II-vietą užėmusiai S 
Ripeckienei (dovaną priėmė G 
Martinkienė) ir III vietą gavu- 
b;ai M. Dailidienėi. Vyrų gru-j Lietuviu 
"pėje — I-vietos laimėtojui B Į 
Petrauskui. II vietos E. Holtzu* 
ir III-vietCG Z Dailidei. 1981 m 
šaudymo varžybų I jų vietų lai
mėtojams G. Kuzmienei. ii j 
B. Petrauskui, pik. K. Dabule-1 
vičius reikė jo paūes ir LDK! 
Birutės Dr jos skirtas pereina
mąsias taures.
• šaudymo varžybų laimėtojų^ 
atžymėjus, sekė meninė progra
ma, kurią pravesti buvo pa 
kyiestas kuopo> parengimų va- j 
dovas V. Utara. Trumpą, gra I

šaltais 
/Lokio

Šokiams grojo geras A. Stel 
moko orkestras. Buvo pravestas 
A. Malėtienės suorganizuotas 
gausus vertingais laimėjimais 
dovanų paskirstymas. Stalai pa- 
ipuošė ponioms ir panelėms do

vanotomis skaisčiai raudonomis 
'•ožėmis. Sėkmingai veikė J. 
Maraus, J. Utaros. V. Karalie
nės ir V. Utaros aptarnaujamas 
oaras. Salėje vyravo linksma 
draugiška nuotaika. Visi pakraš
čiai klegėjo ir skambėjo šokių 
muzikos garsai. Lietuviška daina 
Irebino šaulių namų sienas.

. Gen. T. Daukanto jūrų sau 
ių kuopos rudeninis parengimas, 
kaip ir visi kiti prieš tai buvę 
engimai, praėjo su geru finan
siniu bei moraliniu pasisekimu. 
Viskas vyko tvarkingai ir 
šauliškai. Už tai tenka padė
koti visiems jame dalyvavo-j 
siems ir kuopos vadovybei bei 

šį parengimą suorga
nizavusiems.

1981-jų metu čffcagoš jūrų 
saulių kuopos veiklą numato
ma užbaigti gruodžio mėli. 6d.

senelių, artėjančių I
s v. Kalėdų proga, su dovano
mis aplankymu Lemonle ir 1 
Gen. 1’. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos nariams, šeimoms ir 
svečiams bei rėmėjams, gruo
džio m. 19d, Vyčių salėje, ren
giamu 
9je9nii 
Kūčių

kalėdiniu pobūviu

vakariene.

Blogas moters būdas daugiau 
jai kenkia, negu raukšlės veide.

*

3

4

šį ■■
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Solistė J. Tautvilaitė

JURGIS JAšlNSKAS

MOTTO:

‘‘Dabar einu rfamo. Ramiai ant slenksčio pasėdėsiu, 
Nes baisiai pavargau ieškodanias kančios.
Nors nežinau, ar tavo veido spinduliai išblėsę. 
Mane sutiks iš apleistų namų kerčios.. .
Todėl aš ir nebegaliu ten neiti,
Nekrist kaip kaipkštis platuma erdvės skaidrios.
Aš negaliu nebūt tenai. Jie miršta. Ir man 
reikia eiti greitai _■ ų
Ir prisiglaust kaip lapui, nuplėštam audros.”

Nyka-N ii runas

Bl ’

M 
/ii ' ii f r

f 1 +

£
-

i-
Lir
I ’

ĮŽANGA

šuos pceio Nyka-Niliūno me
niškai išreikštus poetinius pos
mus šio rašinio motto pasirinkau 
sąmoningai, nes jie, nors simbo
liniai, išreiškia mano pasirinktos 
temos turinį. Ir. antrą vertus. 
j;e tie posmai-spindu’iuoja tik
ra ir talentinga lietuvio poeto 
kūryba. O mūsų poetų kūryba 

■ mane nuo pat jaunystės žavi ir
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rr vienoje pamainoje plakai ta- tiara talkino ton spausdinamo 
vome “Domino” cukraus garny- lietuviško laikraščio paruošime, 
klcrje. Baifę savo pamainoje dar
bą, kartu eidavome į namus po
ilsio, o kartais ir į “restoranėlį” 
atsigaivinti užsukdavome. Jis vi
sada būdavo šviesios nuotaikos., 
mėgstąs juokus, atvirą pokalbį, 

, nežiūrint kokia tema. Jis sugrio
vė mano, iš kitų įsikalbėtą, pa
žiūrą, būk žemaičiai yra užsida- 
rę ir nekalbūs. Jo nuoširdumo, 
atvirumo ir draugiškumo nieka
lą nepamiršiu, o ir kitiems ga
liu paliudyti, kad žemaičiai, kai 
įgauni jų pasitikėjimą, yra nie
kuo nepamainomi bičiūliai.

c) 1980 m. spalio mėnesio 4 d. 
So. Bostone, savo kambarėlyje, 
širdies smūgio pakirstas, mirė 
kalbininkas ir kanu Lietuvos is
torikas Petras Butėnas. Žinant 
jO gyvenimo būdą, aplinką ir jo 
laikyseną kitų asmenų atžvilgiu, 
galima jį vadinti vienuoliu, pa
našiu į Viduramžių mokslininkus 
vienuolius, kurie, užsidarę savo 
kambarėliuose, kantriausiai rašy
davo įvairius mokslo veikalus ir 
to išdavoje ateičiai išlaikė laiko 
nesunaikinamas mokslo šakų 
orangenybes.

Apie šį “vienuolį”, Petrą Bu
tėną, draugavęšis su juo iki pas
kutinės jo gyvenimo dienos, ra
šau plačiau. Tą dieną buvome 

;: susitarę Susitikti So. Bostono lie- 
! tuvių Piliečių klubo valgykloje, 
Į bet sutarti! laiku jam nepasirc-

eiliavimą teisingai įvertinti. Tuo 
labiau, kad mūsų klasės auklėto
ja, E. šlekienė, susipažinusi su 
K. Jakubėno eilėraščiais, kartą 
savo auklėtiniams papranašavo 
j:*m galimą vokiečių poeto F. Ši
lerio ątei'4, liętuviska dvasia ir 
tematika nuspalvintą-

Tokių faktų akyvaizdoje “pa- 
bėrininko” užmojis ir ambicija 
pasidaryti poetu galutinai su
bliūško ir jis nuėjo lengviausio 
pasipriešinimo keliu pasidarė gim 
to o kaimo ir kaimyninių sodžių 
ryškesnių gyvenimo įvykių pa 
vaizduotOjU perij odinėj e spaudo
je. Atsieit, paprastu korespon
dentu, kokių, kiekvienas, mėgs
tantis rašto darbus, gali pasida
ryti. Nors korespondentų padėr 
tis, palyginus su poetais, yra 
daug blogesnė, nes jiems nuolat 
prisieina budėti, kad niekur ir 
niekada neprasileriktų su teisy
be, o dažnu atveju prisieina per
gyventi kerštingus, piktus prie
kaištus bei grasinimus iš tų as
menų, kuriuos nors ir visai tei
singai, bet nepakankamai šlovi
nančiai paminėsi.

Tokią^ galimybes turėdamas 
rpintyjė, kartu iš anksto prisiim
damas sauj Visą atsakomybę už 
čia ■ pateikiamus faktus, “pabiri- 
nink'as” pateikia skaitytojams il
gokų nuosakų “namų” — Bosto
no ir jbčapylihkės lietuvių gyve
nimo apžvalgą.

2 JIE IŠĖJO...
m - .. . J* . T i džius, užėjau pas jį pasitikrinti,Taip, jie išėjo negrįžtamai. Ir j r H

mes visi jais^paseksime, nors ne-1 
žinome nei metų laiko, nei die-j 
nos ar valandos, kada nekvies- j 
toji “viešnia” “mus aplankys, iš
tardama neatšaukiamą—“eime!” 
Nepaliaujamai ir kasdien toju 
'viešnia” mūsų tarpe sukinėja-į 
si, pasirinkdama jai reikalingus. 1 
Ir krenta tie pasirinktieji, anot j 
poeto žodžių, “kaip lapai nuplėš-1

i i

aš ja kiekviena proga gėriuosi. 
Gal būt dėl to, lead savo roman
tiškos jaunystės vienu laikotar
piu patsai buvau pasišovęs pa
tapti poetu: susipykęs su įsimy
lėta mergaite, kas dažnai atsi
tinka pirmą kartą įsimylėju
siems, tuometinę savo ‘‘tragišką’’ 
padėtį išliejau poetiniai naiviai 
posmais:

Žiaurus mūs žemiškasis būvis, 
Kas kartą dmgo-nesugrįš!-..
Nors tau kas ašei esu buvęs, 
Tik širdis pasakys.. .

Gal nežinion nublokš mane 
[likimas.

Gal tu po vargo splūgiais par- 
[ krisi.

Bet mano atmintyje visad 
Pirmoji meilė paliksi.
Nuo šio poetinio priepuolio bu

vau išgelbėtas aukštesnių Biržų 
gimnazijos klasių moksleivių, vė 
liau patapusių žymiais poetais 
Bernardo Brazdžionio ir Kazic 
Jakubėno. Pirmasis 1926 m. iš- 
ieizdino debiutinį savo kūrybos
nnkmth-Baltos:os dienos, o ant
rasis. prisidengęs pasirinktu sla
pyvardžiu, Birž Žiniose (tai 
buvo pirmasis nepriklausomo^. 
Lietuvos provincijos perijodinis 
savaitraštis) tas Baltąsias dienas 
kritiškai "pačiupinėjo”.

Tame pt-ezi os ririkmėlyje bu 
ro du debutant ai. Vieną iš jū K. 
Jakubėnas visiškai suskaldė, pa
tardamas me ti'eiliavimą, o B. 
Bnizdžicnį švelniai paglostė, pri
pažindamas jam poet.nį talentą 
Patsai recenzentas vienur kitur 
au buvo pasireiškęs savo poe
tine kūryba. Vadinas, neabėjoti- 
aas autoritetas ir kitų jaunuolių

poeto žodžių, 
ti audros”.

Pernai ir šiemet jau ne vienas 
bostoniškių lietuvių išsiskyrė iš , 
savųjų tarpo. Ypatingai gaila tų. 
kurie anais-kovų dėl Lietuvos 
Laisvės 1919-1923 metais sava
noriškai aukojosi, rizikuodami! 
savo gyvybe ir viskuo, kas as-" 
meniškai brangiausia, kad tiktai* 
Lietuva prisikeltų laisvam ir sa
varankiškam gyvenimui. Iš labai 
negausaus tų Lietuvos. Laisvės 
savanorių kovotojų skaičiaus, > 
esančių Laisvajame Pasaulyje.! 
Bostonas neteko net trijų. Visi j 
trys čia buvo veiklūs lietuviško ! 
gvvenirno nariai: į

a) Kažys Merkys, savanoriu i 
Lietuvos kariuomenę įsijungęs, 
Judamas nepilnametis jaunuolis, 
gyvendamas Bostone, reiškėsi 
čia, kaip sporto darbuotojas ir 
aunimo organizatorius. Jo nuo
pelnu buvo įsteigtas Bostono lie
tuvių šachrnatininkų vienetas, 
vienas stipriausių šios, sporto ša
kos ne tik kitataučių, bet ir ame 
rikonų tarpe. Apie jį, kaip ša
chmatų meisterį ne kartą yra 
*rašę ir jo žaistas partija save 

'puslapiuose paskelbę didieji, šim 
tus tūkstančių skaitytojų turin
tieji Bostono dienraščiai. O jis 
pats Amerikos lietuvių perijodi-

dėl ko jis neatėjo. Radau jį gu
lintį aukštielnyką ant grindų. 
Langas buvo atviras. Matyt, 
prieš išeinant pietauti, jis jį 
atidarė ir čia pat, širdies smūgio 
pakirstas, susmuko. Jokių susi- 
žeidimb, krentant, žymių negali
ma buvo^astebeti- Taip pat sus- 
tin.'gęs'Tėidas ir užmerktos akys 
riėrodė kokios nors kančios ar 
išgąsčio. Tarytum pervargęs prie 
čia pat ėšančio jo rašomojo sta
lo, atsigulė atsikvėpti. Gal Visa
tos Kūrėjas ir Valdovas išgirdo 
ir patenkino jo norą, kurį ne kar-

kurio žiemos metu patalpos bū
davo labai šaltos, užtat ne kartą 
su tuo kunigu (P. Jakubėnu) 
yra ėję “veltinių”, norėdami su
šilti, ir apie kitus, toje gimnazi
joje dirbusius mokytojus. Ir 
apie molcsleivių visuomeninę vei
klą toje gimnazijoje, jų organi- 
zacijas-aušrininkus,. visuomeni
ninkus, o ypač apie gausiausią 
ten buvusią ateitininkų organi
zacijos veiklą, kurioje jis tada 
akvyviai dalyvavo, o gyvenda
mas Bostone, ateitininkais šiame 
krašte besidarbuojančiais, reiškė 
nepasitenkinimą dėl to, kad jie 
nutalo nuo tos moksleivių orga
nizacijos steigėjų idealų.

Pasakodavo apie vargingą iš 
Voronežo į Lietuvą 1918 m. su
grįžimą ir į savo tėviškę, sutinu
siomis kojomis, atkeliavimą, 
apie tai, kaip 1919 m. buvo pri
imtas į Šiaulių gimnazijos VIII 
klasę ir kaip tų metų žiemą jis, 
kartu su kitais 6-šiais toje kla
sėje buvusiais moksladraugiais 
išėjo savanoriais į Lietuvos ka
riuomenę, kurioje, kovojančioje 
dėl Lietuvos laisvės,ištarnavo iki 
1923 m., o po tų kovų grįžo vėl 
į Šiaulių gimnaziją, pasiryžęs ją 
baibti ir išlaikyti egzaminus ates
tatui gauti- Bet čia jiems, tiems 
buvusiems moksleiviams, Lietu
vos kariuomenės savanoriams 

! kariams, tos gimnazijos vadovy
bė, vadovaujant direktoriui Klu- 
pštui, pateikė malonią staigme
ną: kai tie moksleiviai savano
riai, 1919-1923 m. dalyvavę ko
vose dėl Lietuvos ląišVės, susi
rinko į Šiaulių . giifinaziją laiky
ti jos baigiifto egzaminų, juos, 
kaįp ^tikrus Lietuvos patriotus

■> t

\ tą yra pasakęs: “Meldžiu Dievą, 
į, kad Jis leistų man numirti stai

gia mirtimi. Nenorėčiau ilgai sir
gti ir kankintis’’. Jis buvo labai 
religingas katalikas, bet kartu 
;r didelis tolerantas kitų religijų 
išpažinėjams. Apie tai kalbėda
mas, visada prisimindavo savo 
tėvą, tą tolerantiškumo jausmą 
jam įdiegusį.

Buvo labai ambicingas ir kar
tais net nekantru^ jeigu kas nors 
norėdavo paprieštarauti jo tei
gimams lietuvių kalbos mokslo 
dalykuose Lietuvos istorijos rei
kalais. Užtat ir daug draugų Bos 
Tone neturėjo. Vienok tiems, ku
riems savo draugystę pripažino, 
buvo labai atviras ir nuoširdus. 
Tokiems papasakodavo intymiau 
sias savo gyvenimo smulkmenas, 
patirtus džiaugsmus ar nuoskau- *. 
das; prisimindavo savo mokslo 
dienas “Martyno Yčo” vardo gim 
nazijoje Voroneže, toje gimna
zijoje buvusius mokytojus — J. 
Jablonskį, kun. M. Krupavičių, 
reformatų kun. P. Jakubėną. ku-

I

nėję spaudoje pastoviai rašyda
vo apie^ Bostono lietuviu šach
matininkų žygius ir tų Sporti
ninkų veiklą. Būdamas “Lietu
vių karių veterąnų Sąjtingos 
Ramovė. Bostono skyriaus nariu, 
reiškėsi čia aktyvia veikla.

b) Š/ivetrUs Kdnttiutas. Lietu
vos kariuomenės savarior?s-kū- 
rėjas, buvo jau minėtos Sąjun
gos “Bostono skyriaus nariu ir 
čia pasižymėjo aktyvia veikla, 
visūr talkindamas tos Š-gos ra- 
movėnų parengimams, o taip 
pat “feostono Amerikos lietuvių 
piliečiu klubo“ darbuotėje. Su 
mieluoju Silvestru kelis metus

Kool-Aid:.,On A Stiek
BRANG SOT DRINK MIX 

Frozen Suckers
1 envelope KOOt-MD* 

Unsweetened Soft Drink Mix, 
any ftavOr

1 Quad

so* and
Pocw ito 

plastic ice-cu?>e trajrsor 
edbs Frtezė 

until almost hrm msed 
wooden sfck or soocr mfo 
each. Freeze,ėpw Mh. 
Makes about 20.

nazijos mokytojų '^akyv^izdoje, 
pasveikino direktorius Klupštas 
ir be jokių egzaminų, įteikė kiek 
vienam tos gimnazijos baigimo 
atestatą...

Baigęs atitinkamus aukštupy 
sius mokslūs, Petras Butėnas dir-‘ 
bo pedagoginį darba Panevėžio 
gimnazijoje ir Mokytojų semina
rijoje.

(Bus daugau)

SKAI1YK IR DAR KI

PARAGINK SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

TUS

MEET THE CHALLENGE!1
S

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD’

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES--, ’

yXX/LL. RUN INTO TROUBLE- IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
XXTOE FOLLOWING TOO CLOfiELY^,

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST IN

THE !tr5J/T LANE.

Naujienos. Chicago, III., Saturday Monday, Nov. 14-16, 1981,



NIJOLĖS AMBRAZAITYTĖS 
KONCERTAS M0NTREALYJE

Nijolė Ambrazaitytė, okupuo-

sas pasinešęs viešpatauti aukš
tumose. čia jis siekia aukščiau
sias gaidas, stiprus, skardus, 
dramatinio soprano spalvos, 
gražaus tembro. Vidurinis re-, 
gistras jau tamsesnis ir silpnės-' 
nis, o žemų gaidų — visam: re-

I portuare visai nebuvo'.

Būtų įdomų išgirsti, kaip gi 
jos skambėtų, pvz., “Sampson ir 
Dalilos”, arba “Aidos” operų 

;' mecosoprano arijose, kur yra 
į gaidų ir mažosios oktavc’s, ne 
! vien tik aukštumos.

Ateityje ar tik neteks Ambra
zaitytei dainuoti dramatinio sop-1

Nijolė Ambrazaitytė turi labai 
tęs Lietuvos Vilniaus operos so- didelį balsą. Nors ji sakosi esanti 
listė, nebe pirmą kartą lankosi mecosopranas, bet, atrodo, bal 
ilcptrealyje pas savo artimus 
gimines, čia gyvena jos tėvas 
ię seserys.
j Prieš kelis melus, kai ji vie
šojo čia ,ji buvo paprašyta pa
giedoti mūsų bažnyčioje, bet ji 
ątsakė, kad esanti netikinti ateis- 
tė ir bažnyčioje ji negiedanįi.

• Bet šiuo kartu ji pati paprašė
mūsų kleboną Joną Kubilių, SJ,' 
kad leistų jai Aušros Vartų baž-j 
nyčioje par pamaldas pagiedoti. • 
Ją rekomendavę net abiejų To-! 
ranto bažnyčių kunigai.

Klebonas atsakęs, kad jeigu i 
ji norinti kartu su mumis mels- Į 
ti$ Dievui giedodama, gali pasi-j rano Opery partijas, kaip atsiti- 
V»A £.1 rrx zi/I>~> r-» . vri

» ko su Lietuvos Valstybinės op?- 
pamokslą ros prima(jo'na Vladislava Gri- ]

I gaitiene, arba Amerikoje išgar- j 
t sgjusia koncertų soliste Linke-, LENGVENIS

melsti ir giedant.
. Klebonas prieš 
mums pranešė, kad:

• “šiandien žada giesme prisi
dėti prie mūsų bendros maldos j v7gjQte•?
išvežta į Sibirą 9 metų ir ten • Visokiu atveju, Ambrazaitvtė j 
varge užaugusi'Nijolė Ambra-, turi gei^ stipry> graiaus temb. t 
ęąitytė.. Lietuviškos • dainos ji: ro baiSą, bet šaltoką, nepasiduo- i 
nepamiršo ir tuojau po Mišių (janų jausmams kūrinius inter 
salėje mums padainuos”. j prelupant 
1 Tą naujieną ,kad bus dar ir 
koncertas, mums nuo scenos 
pranešė Petras Adamonis, pasi
baigus Hamiltono “Aukuro”

karo, o sekmadienį išeidami iš (puošusi skaisčiai raudona suk? Į 
J-%-o.-7nxTzV»«rAC It n zT/rir-i 11 c-a 1
ho; rūpesčiū iškabintus; skaitė- J- ■ 
ęne ir skelbimus.
į Nors bažnyčioje buvo ir daug} 
žmonių, bet salėn atėjo apie 1001. 
porinčių paklausyti koncerto, • ORO TRANSPORTAS 
susimokėję už bilietus po 4 dol • - -- ■ ....
į 1981 m. lapkričio 1 d. Nijolė į augštai ore> j -- - - - 
Ambrazaitytė bažnyčioje pagie- pradėjo isterišk;ii kvatoti 
do jo du Bacho kūrinius. Salėj e 
koncertą pradėjo su J. Gruodžio] gj 
“Ulijona” ir “Aguonėlės”. To-1

$

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

af :
'■į .
4 .

ne-

“Jei velnias ko negali padaryti, 
pasamdyk bobą, ji padarys?

Šmeižė anksčiau, šmeižia ir j lant iš rusų pavergtos Lietuvos, 
į šiandien”, skundžiasi Petronėlė kaip besistengiau šiuos pinigus 

Kazlauskienė. Ji “nėšmeižda- j atgauti — neatgavau. Kdlchozi- 
l ma 
jausybės rago “teisybės” žę

0 1 džius, gindama savo “žygdarbį'

Labai muzikaliai, jaulriai, se- j ~ 
} kant solistę, akompanavo buvusi Į g. 
į Aušros Vartų bažnyčios • choro1 2 

dramos spektakliui, dar iš va-; vadovė Madelaine Roch, pasi- • — rusų pavergtoje Lietuvoje 
atspausintą knygą “Kai prisėda 
velnias”.

Čia man tuojau prisimena lie
tuviška patarlė: “Jei velnias ne
gali ko padaryti, pasamdyk bo
bą, ji padarys”, f /.ų .J 
' —- Girdėjusieji iy^jn.ačiųsiėji 
įtakingi žmonės ^pstĮa'sė- itnan,;

bažnyčios, korido'riuose, kažkie- į nele.
'. Po koncerto atsirado ir kavu- 
i tė su užkandėliais.

Elzbieta Kardelienė

Lėktuvo keleivis buvo jau’ 
1 • augštai ore, kai lakūnas staiga! 

:ai kvatoti.
3 Keleivis (nustebęs): “Kokie gi

i čia šposai?”
! Lakūnas: “Aš tik pagalvojau,

” apšmeižtųjų, išpila kaip iš t ninkui moka nuo 15 iki 60 rub
lių mėnesiui.’, ,Tai, va, mieloji, 
šitie valdžios nusukti iš darbi
ninkijos rubliai eina tokių kaz- 
lauskienių propagandinei litera
tūrai finansuoti ir čia Ameriko
je platinti. Tai atlyginimas už 
pasitarnavimą komunizmui — 

30-į raudoniesiems 'buržujams.^, f
1 Tamsta.rašai. Naujienose; kad 
per 8-4x1.' susitaupiusi 5,000 dp-

X * w X . k *, - «* • - * - -

leriiL. Aš išdirbęs Sibiro-y AN - • < • * 1^i^-į kad aš parašyčiau krrgšą, tąijr,.
• parašiau ir davįau spausdinti' 
i Lietuvos sostinėje .gyvenantiems 
j lietuviams. Ar tai krųjįinahs0 

Vilniuje lietuviai: iš manęs ne

pažinojusi tuos visus tariamus 
profesionalus ir veikėjus (?) b 
to nacio Apolinaro Šalčiaus, ku
ris nusipirkęs knygą parašė me-

— Užaugau Lietuvos šalelėj 
mylimoj, buvau skaute (o su
niekinai skautišką. įžodi). Mylė
jau Dievą...

Kaž kur yra parašyta:
— Priešų neturėjau, kol 

patekau į D. P. lagerį.
O kaip tie priešai lageryje 

atsirado? Kai žmogus mažą me
lą vartoja sekdamas nekalto tu
rinio pasakėles, tai dar ne taip 
blogai, bet kai jau meluoja per 
akis — kaip daro bolševikai, 
ir dar tvirtina, kad myli Die
vą, tėvynę, artimą,, tai tokiam 
žmogui verta nueiti pas dak
tarą ligai pagyti.

Ax tas lageris buvo aptvertas 
spygliuotom vielom? Ar ten bu
vo sargai su šautuvais? O gal 
ten tie žalčiai: prakeikti — gė
rybių sandėlininkai, ar lagerio 

i komitetmirikai geležiniais pan- 
čias jos “malonybę” Petronėlę 
nors lagerio auksu dengtoje pi
lyje, kur jie savo dolerius lai
kė, pririšę prie' devynių stulpų 
su drakonais saugojo, kad ne-

yra. tas pat kaip su teisybe, kad 
Rusijos komunistai nenužudė nei 
vieno žmogaus. Kad Rusijoje 
kiekvienais^ metais prikuliama 
javų du kartus daugiau. Kad 
žmogžudžių bei' melagių tėvas pagėgtų... Mano duktė, turėda- 
Stalinas išperėjo Saulę. Kad ma 14 metų, pabėgo iš’ - Sibiro 
višta padeda du. kart daugiau tremties ir po kelių savaičių, po 
kiaušinių,, kad... Na, ir- paprą- įvaįirių skaudžių pergyvenjmų, 
syki Rusijos komunistą, kad. ji? pasiekė Aukštaitiją ir prisigląu- 
prisiektų, kad tai yra- tikriau- ■ įė pas brolį Praną. Pabėga žmo- 

prisieks ne tik __ __________ j

nes ir is kalėjimų. O tokia jau 
dievobaiminga Petronėlė Kaz
lauskienė pasiliko tų žalčių ko- 
mite'ininkų globoje, net negal
vodama, kad žuvis neria ko gi
liau, žmogus ieško kur geriau.

— Gerai pagalvokite: ar gali 
kas nepergyvenęs tokio baisaus 
teroro, (aš čia jos pasiaiškinime 
nematau jokio teroro, apart to, 
kad ji pati terorizuoja kitus), 
šgalvoti ir parašyti. Ne, ir nie
kuomet. Ir Saliamonas neišgal
votų parašyti.

Ir kam čia to Saliamono? Už
tenka parašymo Petronėlės Kaz* 
lauskienės. Man teko panašių 
minčių rasti Gedeminėno Kary
je. Ar tik negalimas abiejų au
torių parašas po komunistinio 
slapuko darbu?!

Kalbant apie terorą, reiktų 
paklausti: apie kokį terorą tams
telė kalbate ir kas tais teroris
tais buvo? Argi tamstai kas ka
lė pleiškus į panages, svilino' pa
dus, guldė prakrusto lovon?!

Užbaigai:
— Užaugau Lietuvoj, šalelėj 

mylilimoj...
O, ir vis tik tamstęle, panie

kinusi" tą šalelę * mylimą, ir sa
vo geradarius, kurie* spausdino 
“Kai prisėda velnias”, grįžai , pas 
teroristus, ir parsivežei knygą.su 
savu parašu. Nuostabu, tikrai 
nuostabu... .

šia teisybė. Jis į
■ tavuoju .Dievu,'bet ir visais pa
saulio dievais, neišskiriant ko
munistinių dievų: Lenino, Sta
lino, Chruščiovo ir kitų, kad

.'tai teisybė, už .tai pas juos vis
ko, yra. ir kad Amerikoje badu

ųnirštą' žmonės.
‘čTokia pat “teisybė” yra tams
telės, Petronėle Kazlauskiene, 
teiginys:

1 ’ Aš neatvažiavau iš Vokie'r - _ c _ _____r_____ £
'tijos dolerių prisikalus po pus- ■ atstatymui detantės su JAV 
padžiais; ’kaip lagerio komiteti-1 Tr 
ninkai ir gėrybių sandėlininkai.

Takkodėl ir čia nepridėjai:
. prisiekiu?visagalinčiu Dievu, kad kingų žygių užsienio politiko- 
ir čia JgiJ^ia; teisybė (o ne ko- je, ypač siekiant karinio sek- 
,muniistį’nfes nuvalkiotas šmeiz- (oriaus paramos.
tas). ’'T j

Na, bet keliaukim toliau.
— Visiems žinoma, kad pro- 

fesijonalai nemėgsta teisybės paį 
sakymo j iems į akis.

Šitai žinodama “gudrioji rašy
toja”. sakė “teisybę”, ne jiems j 
akis, bet'nž akių ir dar Vilniui-; 
je išleistoj knygoj’. 
A Dar toliau dar'bus 
tik, nesijuokite,.: 
. — Vaičiūnienę man

VLIKo veiklos gairės besikeičiančioje 
tarptautinės politikos konjunktūroje

Nors reikalas įsigyti paženk ‘‘Sovietų bloko problemos, 
• gųsią techniką pats /• savaime

1 negali būti laikomas lemian-
1 čiu faktoriumi sovietų tarp- 
j tautinei politikai, jis vis tik
' gal sudaryti papildoma spau-
į dimą į vidaus politinį procesą

Kova dėl vadovaujančiu po
zicijų, keičiantis vadovybei 
viršūnėje, gali vesti prie rizi-

jie pridūrė, jia Lenkijos kri
zė, maisto trūkumas, didėjan
tys vartotojų lūkesčiai geres
niu būtų ir naujų kelių, stoka 
tokių ekonominių priemonių, 
kaip laisvas, judėjimas, darbo, 
ir kapitalo”. Ir toliau:

“Jie pridūrė, kad yra svar
stomi planai, kaip “pertvarky
ti visą ekonominį mechaniz
mą Sovietų Sąjungoje”; ■ “Jis 
negali veikti tokiu pat būdu, 
kaip prieš 10—15 metų’’.

Pareigūnai teigė, kad siste
ma stokojanti įtaigbjimo ir ska 
tinimo priemonių produkcijai 
padidinti. ’’Tačiau mes nega
lime: tiktai kopijuoti kapita
lizmo metodus mes' stengia
mės surasti priem'oneęs’^najū- 
ralias mūsų;-sistemai.”...
’ NUOTAIKOS- SATELITL; \

ŠIUOSE KRAŠTUOSE’■ ■

Dabar pažvelkime. Į sunku
(Nukelta į pepktąfpuslaįį)

-
■tik' 0 do|ęrių. Mand ir milj^mų 
ištremtųjų darbo vaisių apšįląi< 

.'žydami ryja.5 raudopiejiT dyka-' 
dųoniai. • ’ ■ -:;D < . “'’
Tamsta patari “riąciūi” > Apo- 

‘šmeižtu, mieloj? gegužėlė?) nu- 
^pirkųšiaęą-^sų^^ątužeazmu ta
vo, knygą,; .perskaičiusiam ir 
Naujienose įvertinusiam, nueiti 
pas kunigą f ir atlikti išpažintį, 
o; prješ komuniją’-, atšipra^ti ta
vęs.:©, kad taip 'tamstelę, Pet
ronėlei’: Kazlauskienę,- ■ nueitum 
pas kunigą , tik . ne komunisti- 

, n^., pasisakytum' r kadp .tų. savo 
knygoje/ nepūrįbdydama ‘faktų, 
šn^i|L/^^Ajie^viįi(5o{ pinigus 
žmoguj'yrą 'd^aItasUikIi jis. 
teismo '> ■ nenubaustas? . tokį 
“teišėgai”, -kaip tamstelė, turėtų 
gerai prisiminti ir “Atleisk mū- 
■ su kaltes. .-1” - . ■ - .. ' -

Tamsta prisieki "Dievui,' kad 
ką parašei knygoje yra tikra 
teisybė. Matai, su - priesaikom

- t “* i - XjrLTkU.il do. zkb LIK. prljjdlv UJdUj K " • , .

Mau “ V\^iriŪ¥Či0; ,’i’k«p lie dabar ten bepročių Ii- Į [eikalavo pinigui už išleidimą;
> — n r - .. .\finįąrui šalčiuii (p kaij> čia SU

randa. Ir ką jie pasakys suži-- 1 - > - - — --- — -
npj§>,kad man pavyko pabėgti., pernelyg jau gražių-fžodžių..

A ‘ - - - — *   • - S - * —— ’ •

audra” ir “Aš viską užmiršau”! 
Įdomios kompozicijos A. Bra
žinsko ir žodžiai M. Martinaičio; 
^Tjėgučių išraudos”, “Kvailutės 
Onutės rauda” ir “Rauda bo
ružei”.
į Antroji koncerto dalis buvo 
dainuojama vokiškai. Trys dai
nos J. Brahmso ir trys dainos, 
su Avė Marija priešakyje — F. 
Schuberto. . 1 .
N; Tik pačioje koncerto pabaigo
je susilaukėm iš operos “Truba
dūrai” irgi vadinamos dainos 
Čigonės Azucenos ir ant “bis”, 
šaukiant publikai, padainuota 
iš bp. “Carmen” — Habanera. 
į¥ Atrodo, publikai buvo įdomu 
užgirsti, kaip gi ten dabar dai
nuojamos operos, tddėl ir prašė į žemę”. ’ j.
operos solistės padainuoti nors ___ -______
arijų, nes programoje jų nė vie- žmogaus akių svalva su am- 
libš nebuvo.' žiumi šviesėja. j

geminėje manęs ieško :— nesu kurių aš neturėjau.. | r

Tikrai verta sustoti prie • šių

JAUTRI TABAKUI

Apysenė anglė traukiny vie
nam airišiui, kuris be nutrūki- i 
mo čiulpia savo pypkę:

“Jei būtumėt mano vyras, 
beištverdama aš priversta 
čiau.jums duoti nuodų”.

Aš galvoju, kad Petronėlė Kaz
lauskienė nėra jau tokia, kad 

■ nesuprastų kokiomis nesąmonė- 
J mis ji nori maitinti skaitytojus.
Argi yra šiais laikais pasaulyje 

ne._ ■ neapmokamas darbas ? Gal Ru- 
’sijos vergijoje ir taip... Juk ir

PAS GYDYTOJĄ

kaliniai už savo darbą, gauna 
ubago almužna. O Petronėlei 
Kazlauskienei darbininkams n&
- -- - •
reikėjo' mokėti. Juk tamstele gražiau;

Gydytojas: “Tamsta krisdamas g-£raį žinai, kaip komunistai to
nuo stogo nusilaųžiai du šonkau
lius”. v. .

Ligonis: “Atsiprašau, ponuli, 
ne krisdamas, bet atsimušdamas^

kius žmones vadina, kurie min
ia svetimu prakaitu.- O . vis tik 
kas nors turėjo, sumokėti..Man, 
išdirbusiam Sibiro vergovėje. 17 
su puse metų, 'išskaitė valsty
bės paskolai 800 rublių. Išvyks-

i Atrodo, kad šiuos Bialer spė- 
! liojirhus patvirtina ir. patys so

vietų aukščiausios; hierarchi
jos atstovai. Keturi Sovietų Są
jungos kbihuni^ p^F|ijos ko
miteto‘nariai ijT^d.vižtų ’ parei
gūnai savo pašikąbčjimuoše- 
sųi-Amęrįkps užsieniu .reikalų 
korespondentais Howard Si
mons ir Dusco Dider (The 
Washington Post,-1981. X-26), 
tarp? kitko,.’ taip abibudino so-, 
vietų problemas:’

reikėtų
keikti ‘ ir • prakeikti, . nes tik per • 
.Vaičiūnienę aš/tas kančias ’ is-. . , ■_____ , r.-z
'kentėjau. Vaičiūnienė prikalbę-j " • •• ' . •’ ■ • ; --, į
tjo priimti kun.. Sugintą. Jei būr’j NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 

j—-" ' N \ .. -T J r ■ *
• - LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno į |t- /mokilo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vlnc« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko,. V. Stankbs, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A., Rakštelės ir A. .Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik. $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, ptoetės, 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 duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

1 • VIENIŠO ŽMOGAUS g y v ENIMAS/ Antano Rūke aprašy-
j tas Juoro’‘Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne’sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikptiyplo buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. • Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tįk už $2. J '

'• .LIETUVIŠKASIS -PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
{domiai parašyta srudija-apie>’Rytprūsius, remiantis,Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs .kiekvienom 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laįd 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

'• KJ LAUMES LŽMjE, rašytojos Petronėlė* Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik M.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai'interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją- Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

> SATYRINES NOVELES, M. ZoeČenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina ^2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chlcagtų

.tu šitai neįvykę, tai ji būtų nė-

i
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D, KUHLMAN, ReglatrnotM vabttalnk*®

TeL 476-2206

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA N OREI KIENE

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2737 

V. yiLANTlNAS

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

■ BCflSHXGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

ma ami iwietb ; rifri EfcK 1 ii t

Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

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. 
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Ženkime pirmąjį žingsnį
Visi žinome, kad Amerikos Lietuvių Taryba labai 

taikioje nuotaikoje baigė Chicagoje vykusią šių metų 
metinę konferenciją. Nei vienas ALTo atstovas, nei vie
nas ALTo skyrius neatsiuntė į ši seimą įgaliotinius, kurie 
būtų priešiškai nusiteikę prieš Kutkaus vadovaujamą 
JAV Lietuvių Bendruomenę. ALTo pirmininkas net pa
sakė, kad ALTas bendradarbiauja su visomis lietuviško
mis organizacijomis, siekiančiomis Lietuvos nepriklauso
mybės ir prisilaikančiomis ALTo statuto. ALTo statutas 
visiems žinomas, kelis kartus taisytas ir papildytas 
ALTo steigimo metu nustatytais principais.

. i Dar draugiškesnėje nuotaikoje buvo baigtas metinis 
VLIKo seimas, praeitą savaitę suvažiavęs Clevelande. Ne
buvo jokių priekaištų, niekas netrukdė pareigūnams 
informuoti seimą apie atliktus darbus, nebuvo tos neapy
kantos ir kuolų kaišiosimo, kuris buvo Baltimorės ir To
ronto seimuose. Galimas daiktas, kad Clevelande dar 
buvo pora atstovų, kurie būtų norėję prisikabinti prie dr. 
Bobelio, labai jau teisingai informavusio seimą, bet ne
buvo drąsos išsišokti. Dr. Bobelio nuosaikus pranešimas 
sudarė seimui visai kitokią nuotaiką, negu buvo anksty
vesniuose seimuose. Clevelande jeigu ir buvo norinčių 
“pasirodyti”, bet jiems nerimta drąsa išgaravo, rimtos 
darbo nuotaikos jie nedrįso ardyti. Keli opozicijos atsto
vai iš anksto pranešė, kad jie nori dirbti, ne tiktai kriti
kuoti. Jie pripažino, kad VLIKas dirba naudingą darbą 
ir iš Kalifornijos atvažiavusieji pareiškė noro bendra
darbiauti, bet ne priekaištų ieškoti.

Mums visiems būtų buvę labai malonu, jeigu iš Bos
tono būtų atėjusios taikios ir bendro darbo nuotaikos. 
Iš Bostono į Chicagą grįžo keli ten vykusio JAV LB ta
rybos narių posėdžio dalyviai, bet veik per dvi savaites 
Drauge nepasirodė nė vienas žodis, iš kurio būtume ga
lėję pasidžiaugti, kaip džiaugėmės VLIKo seimų žinio
mis. žinios buvo geros, todėl nieko nelaukdami dalino
mės jomis su gausiais Naujienų skaitytojais. Skelbėme 
ne tiktai seimuose dalyvavusių žmonių nuotaikas, bet be 
jokio atidėliojimo spausdinome pačius svarbiausius atsa
kingų pareigūnų pranešimus, kad skaitytojai savo aki

mis galėtų paskaityti ten paduotas žinias apie įvairius 
atliktus darbus.

Pirmoji oficiali žinia apie Bostone vykusį JAV LB 
tarybos posėdį Drauge pasirodė šių metų lapkričio 11 d. 
numeryje. Tarybos pasitarimas prasidėjo spalio 24 die
nos lytą, o pirma kregždė pasiekė Draugą tiktai lapkri
čio 11 dieną. Turint galvoje greitas šių dienų susisiekimo 
priemones, žinia galėjo anksčiau pasiekti skaitytojus. Bet 
geriau vėliau, negu niekad.

Džiaugiamės, kad ji paskelbta trečiame pusląpyje, 
kur dedami visi rimti straipsniai ir gerai apgalvoti įžan
giniai. Tiktai šį kartą J. Šoliūnas rimtą puslapio nuotai
ką sugadino savo įžanginiu. Jis moka pasirinkti geras 
temas, bet iš savo skaitytojų juokus krečia. Didelė Romos 
katalikų dauguma pripažįsta, kad dabartinis popiežius 
yra vienas rimčiausių, kuris Vatikano soste bet kada yra 
sėdėjęs. Jis moka kalbas, labai daug studijavęs, turi gerą 
balsą, pažįsta veikiančius Vatikano įstatymus. .. Jis labai 
gražiai aptvarkė įsismaginusius Olandijos vyskupus, pa
dėjo i savo vietą labai daug apie save galvojantį Šveica-
rijos kunigėlį Kungą ir parodė teisingą kelią Afrikos ir 
Pietų Amerikos dvasiškiams.

Niekam neatėjo į galvą mintis, kad popiežius Jonas 
Paulius II nemokėtų pasirinkti temos dagiausiai reikalin
gai enciklikai. Mes manome, kad popiežius apgalvotai tai 
padarė, bet šoliūnui atrodo, kad jis geriau žino už po
piežių. Tą savo kvailą mintį jis ir išdėstę Amerikos lie
tuviams katalikams. Tą savo įžanginį jis pavadino “Nau
joji popiežiaus enciklika, tai balsas tyruose”. Draugo 
moderatorius tuos Šoliūno postringavimus paleido įžan
giniu. Reikia manyti, kad jis tai padarė šoliūno rašto 
neskaitęs. O gal jis mano, kad viską, ką Šoliūnas parašo, 
tai reikia dėti. Jeigu jau Šoliūną pasamdė ir jam moka, 
tai reikia ir dėti. Jis, turbūt, mano, kad. Draugo skaity
tojai nesupras, tai ir paleido, o Šoliūno įžanginius jam 
vis dėlto reikėtų paskaityti. Ne visi Draugo skaitytojai 
nesupranta, ką jis rašo. Yra ir tokių, kurie Dievo duotus 
smegenis naudoja.

Na, tiek to, įžanginis šoliūniškas, bet rašinys apie 
Bostone vykusį Lietuvių Bendruomenės tarybos pasitari
mą labai gerai parašytas. Jį parašė Juozas Kriaučiūnas. 
Ne bet koks Kriaučiūnas, bet daktaras Kriąučiūnąs. Tai 
ne Šoliūnas. Dr. Kriaučiūno raštas užima daugiau negu 
pusę puslapio. Savo darbą dr. Kriuačiūnas paįvairina Bos
tono tarybos pasitarime traukta nuotrauka, kurioje pa
rodyta, ką kamantai toje konferencijoje daro... 1

Dr. Kriaučiūnas, pustrečios savaitės ruošęs praneši
mą, labai gražiai viską aprašė. Jis paminėjo atvykusių 
atstovų sveikinimus, paminėjo pasižymėjusius politikus 
Bendruomenės atstovus, oficialius sveikinimus ir pasky
rė daug vietos E. Sužiedėlio paskaitai. Plačiau palietė 
Bendruomenės mokyklas, mokytojų darbą, ryšius su ki-' 
tomis valstybėmis. Daug vietos pašventė Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje, rašo apie prie galo einančią katedrą 
Chicagoje. Aprašytas kun. Pugevičiaus vedamos politikos' 
Informacijos Centras New Yorke, A. Mažeikos vedamas 
Baltų Centras Los Angeles mieste, kaip informuojamas ir 
remiamas R. Česonis, Batunas, Pasaulio Lietuvio leidi
mas ir visa eilė kitų klausimų, apie kuriuos Amerikos 
lietuviai nieko nežino.

Savo informacijos pabaigoje dr. Kriaučiūnas palie-- 
čia ir visiems lietuviams rūpimą klausimą — JAV Lie-
tuvių Bendruomenės skilimą. Gaila, kad jis šį klausimą męnės nariai tegu nesnaudžia. Jeigu dr. Kriaučiūnas lie- 
labai trumpai paminėjo. Galėjo Drauge vietos nelikti, tuvių kalbos mokėsi pas politikauti pradėjusį, kalbininką, 
nes visiems rūpimas klausimas tiktai šitaip aprašytas: • tai nėra ko stebėtis, bet jeigu jis Įdeda į “reorgus” kalbi-

“Skubinama baigti bylą su reorgais”.

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Prel. L. Tulaba kalbėjo visuomenei

(Tęsinys)

KODEl NESKIRIAMI 
VYSKUPAI?

Prel. Tulaba pasakojo, jog ku
nigai,- kurie nors kiek pasiprie
šina kulto ministerio įsakymams, 
,tie karjeros ten nepadarys ir jie 
nei į Romą, nei į Ameriką ar kur, 
kitur išvažiuoti, ekskursuoti ne
išleidžiami..Maskva spaudžia Va
tikaną, kad paskirtų, lietuviu nau j 
j ų vyskupų, bet ir kandidatus I 
pristato. Eina derybos ir buvę. 
sutarta, jog vienas vyskupu bus' 
pašventintas iš Maskvos kandi
datų, o kitas Vatikano parink
tas. j

Bet atsitikę taip, jog prieš Va-! 
tikano parinktąjį kandidatą im
tasi .bjauriausios akcijos. Jo vei
das, jo galva įmontuotą, fotogra
fijoje į kito asmens kūną šlikš- 
čiausioje p.arndgrafinėjje.. pozoje 
ir kulto ministeris paklausęs vys 
kupo, ar tokį kunigą norėtų turėt 
vyskupu? .

Vyskupai Povilionis ir Krikš
čiūnas esą sergantys, silpnos svei
katos^-Vatikanas .pareikalavęs,; 
kad naujų vyskupų skiriant būtų 
Įteisinti vyskupai. Steponavičius ■ 
ir Slatkevičius. Bolševikai suti
kę vysk. Steponavičių leisti pas- 

' kirti į Kaišiadoriųš, - 6 Statkevi-. 
čių vyskupu pagelbminku Kau-' 
'nė.-O kai esama kalbų, jog Slat-

kęvičius paskirtas kardinolu, tad 
okupanto pasakyta, jog Lįętuvai 
kardinolo nereikia. Iš kitos pu
sės, jei tie du vyskupai bus įtei
sinti, tai jie praras turimą pasi
priešinimo galią, turps tada klau
syti valdžios įsakymų. Tad ir 
elgiasi Vatikanas labai atsargiai, 
daroma, kas žmoniškai įmanoma.

1 ATEIS LAIKAS — NELIKS 
KUNIGŲ

Dabar pusė parapijų skaičiaus 
' nebeturi kunigų. Klietrikus re
komenduoją kulto ministerija, 
bet priešinamasi ir seminarija 
pati šiek tiek j'ų parenka, kulto 
ministeris mažą klierikų skaičių 
teleidžia priimti. Daugiau kuni
gų miršta,'negu įšventinama.

Buvęs spaudimas, jog kandi
datai į kunigus seminarij on bū
tų priimami ir iš Rusijos. Kaip 
tokie-kandidatai panorėjo į kuni- 

i gus * eiti, kai ten nėrą katalikų 
vyskupų ir kunigų? Tai būtų bu
vę paruošti agentai “klierikai” 
Buvę išeivių įspėti seminarijos 
.vadovai, jog tokių kandidatų 

•vargtų, nes jei vienas ar du to
kie- “klierikai” būtų priimti, tai 
seminarijoje mokslas turėtų bū
ti rusų kalbą- Štai, kąip siekia
ma rusinimo.

BENDRADARBIAVIMAS SU 
OKUPANTU

(Draugas, 1981 m. lapkričio 11 d., 3 psl.)
Tokiam svarbiam klausimui dr. Kriaučiūnas paskyrė 

tiktai penkis žodžius. Skaitantiems smagu, kad byla 
“skubinama baigti”. Teisybę pasakius, byla ir šiaip labai 
ilgai užsitęsė. Ji brangiai Bendruomenei kainavo. Gerai, 
kad skuba ją nutraukti, nes ji dar brangiau gali kainuoti.

Bylą, aišku, galėtų greitai nutraukti. Užtektų advo
katui pranešti, kad lįylą nutraukia ir niekam nereikėtų 
“skubinti”. Bet reorganizuotos ir registruotos Bendruo- 

ninko neapykantą, tai registruotieji snausti neturėtų.

Esą Lietuvoje kunigų, jų ne
daug kųri^, kaip sakdma — “nei 
šilti, nei šalti”. Yra kurie tarnau 
‘a ir bendradarbiauja su okupan
to valdžia, tie gerai gyvena, turi 
automobilius. Esą, nevisus ben
dradarbiaujančius reikia smerkt, 
reikia suprasti jų padėtį, kaip 
jie tokion padėtin pakliuvo.

Pasakojo pavyzdį, kaip vienas 
pzel. Tulabos pažįstamas pasau
lietis lankėsi Romoje ir privačia
me pasikalbėjime pasisakęs, jok 
prieš išvažiuojant su ekskursija 
turėjęs pasirašyti, jog parveš 
prašomų žinių. Kiekvienam nu
rodoma, kaip užsienyje elgtis, ką 
stebėti ir grįžus reikia duoti atas 
kaitą.

.Sakė prel. Tulaba, jog Romą 
pasiekė dokumentas, ką Vilniu
je kalbėjo V. Kazakevičius, kur 
dažnai laisvai po pasaulį keliau
ja. Jis partiečių ir susirinkime 
pasakęs, jog svarbiausias tikslas 
yra išeiviją suskaldyti.

Iš Vokietijoje esamos lietuvių 
gimnazijos, Vasario 16 vardą tu
rinčios, moksleiviai į okupuotą 
Lietuvą vežami ne lietuvybėje 
sustiprėti, o tik kad išeivijoje di
dėtų nesutarimai, neramumai. 
Pačioje gimnazijoje auklėtojų 
tarpe esama trinties, tai okupan
tas tą gerai išnaudoja.

APIE SEINUS IR PUNSKĄ

Prasitarė prel. Tulaba, jog ji
sai nelaimingai įsimaišęs į anų 
lietuvių ir lenkų santykius. Kai 
kurie išeivių spaudoje aprašymai 
jo svečiavimosi nebuvę tikslūs. 
Bendrai, keikimais mažai kas bus 
laimėta, esą reikalinga nuosaiku
mo. Kalbėjo apie ten esamą lie
tuvių kunigų trūkumą. Romoje 
su lenkais ryšiai esą labai gėn tir 
prie šio, popiežiaus lietuviai ga- 

tieks privilegijų, kiek jų nie
kada neturėję. Tai Bąčkio, Mar
cinkaus į aukštus postus pasky
rimas, popiežiaus dėmesys te
nykštei lietuvių kolegijai ir kt. 
Rbpiežius-nęgali įsakyti,' kaip Šei 
nų vyskupas turi elgtis-

‘Popiežius krokuvietis, ten Lie
tuvos ir Lenkijos karalių kapai, 
daug romantizmo, daug palanku
mo lietuviams. Jis nemoka lietu
viška’, jo lietuviškai paskaityti 
sveikinimai yra pagal jo pagei
davimą parašomi, lengvai po ma 
žos “repeticijos” viešai taisyklin
gai perskaito.

Publikos susirinko nesakyčiau, 
kad labai daug, bet ir nemažai, 
ypač kad tą pačią dieną tuo pe
čiu laiku buvo skelbtas Lietuvių 
fondo narių -susirinkimas parapi
jos mokyklos patalpose ir rašy
tojo R. Spalio-Giedraičio prisi

minimas Tautiniuose namuose, 
rengiamas neolituanų.

• Pirmieji karo laivai JAV-se 
buvo pastatyti 1794 metais ko
vai su jūrų plėšikais.

V. Pr.

SUKILIMAI IR SUKILĖLIAI
(Tęsinys)

Betgi, tokiai rusų nuomonei pateisinti, rimtų 
duomenų nėra. Atvirkščiai, tuometiniuose Lietu
vos ir Lenkijos studentijos sluoksniuoše buvo įsi
galėjusi taip vadinama “Versalės centralizacijos 
teorija”, kuri, be abejo, turėjo įtakos ir studijuo
jančiam Antanui Mackevičiui.

“Versalės centralizacijos teorija” teigia, kad 
pavergtų tautų laisvė ir nepriklausomybė tegali
ma atgauti tik aktyviai ir pastoviai *a kryptimi 
veikiant valstiečių masėms, jų visumai. Ši teori
ja, greičiausiai, ir bus “perkėlusi” Antaną Mac
kevičių iš Kijevo universiteto į Varnių kunigų se
minariją; betgi, šią sampratą, kaip ir ru&ų nuo
monę, nėra davinių paremti, bet kuri, atrodo, bus 
teisingiausia ir todėl prašosi iškeliama.

Kaip Adolfas Sabaliauskas — Žalia Rūta pa
sirinko kunigų luomą, kad mokslus baigęs galėtų 
pasilikti savųjų tautiečių tarpe juos mokyti, 8au- 
sytis jų dainų, dainų melodijų, jas rinkti ir už
rašinėti, taip ir Antanas Mackevičius, “Versalės 
centralizacijos teorijos” veikiamas, giliai tauti- 
niu minčių bei idealų xėdamas, bus nutaręs įsi
gyti kr< profesiją, kad galėtų geriausiai pasi
tarnauti kovoj? nt už žmonių teises, už viso krašto 
būsvę, nepriklau omybę. Ir nestebėtina. Juk anais 
toikai< tik kuniey<tės luomas tegalėjo arčiausiai 

prieiti prie valstiečio baudžiauninko — prie visos 
tautiečių masės, ją organizuojant ir paruošiant 
kovai su tėvynės okupantu. Ir tai neginčytina 
tiesa, kurią numatė ir Antanas Mackevičius, pa
žinęs “Versalės centralizacijos teoriją”.

Ne be reikalo todėl šių dienų komunistinis 
Lietuvos okupantas taip kietai ir žiauriai perse
kioja dvasiškių luomą ir »pąti tikėjimą, stengda
masis jį sunaikinti arba, mažiausiai, priversti 
nuolankiai paklusti komunistų partijai ir dirbti 
marksizmo “idealams”, šiuo klausimu ypačiai 
tvirtų žinių suteikia “Lietuvos katalikų Bažnyčios 
kronika” ir J A. Valstybių Senato Teisinio Ko-, 
miteto 1966 metais išleista knygelė “Communist 
Exploitation of Religion” ir jos priede pateiktas 
dokumentas, kurį laisvę mylis lietuvis turėtų rim
tai pastudijuoti. Ji gaunama pasiuntus 0,50 dol.: 
Superintendent of Documents, U.S. Government 
Printing Office, Washington, D:C. 20402.

d) Valstiečių sukilėlių yadas
Šiaurės rytų Lietuvos 1863-64 m. sukilusių 

valstiečių būrio vadas ir kunigo Mackevičiaus 
bendrininkas dusetiškis Kazimieras Lukošiūnas 
išbrėžė gilų rėžį lietuvių tautos istorijoje. Todėl, 
kalbant apie sukilėlius, negalima pro šalį praeiti 
jo nepažinus, apie jį nepapasaojus, juo labiau, kad 
enciklopedijose jisai neužsimintas. Taipgi jokie 

Į rašytiniai raštai nenagrinėjo K. Lukošiūno žy
gių, darbų ir jo asmens, neskaitant 1963 m. “Moks

lo ir Gyvenimo” 4-to numerio skiltyse atspausto 

O. Maksimaitienės straipsnio ir Varšuvoje 1870 
metais iškeltų buvusiems sukilėliams teisme bylų, 
kurių viena buvo skirta Dusetų “miatiežnikui” 
Kazimierui Lukošiūnui. Bet užtat tiesiog legen- 
(įarinių pasakojimų apie Lukošiūno sukilimo me
tu žygius, ąpie jo kovas su okupantais rusais ir 
apie kazokų apgaudinėjimus buvo devynios galy
bės pasklidusių šiaurės rytų Lietuvos tautiečių 
tarpe, būtent:

“Pasakojama (“Moks, ir Gyv.”, 1963), kad 
Kazimieras Lukošiūnas buvęs raštingas, sumanus 
ir drąsus. įmonės juo labai pasitikėjo, ypačiai bau
džiauninkai. Sukilimui pralaimėjus, Lukošiūnas 
ilgai slapstėsi. Ne kartą susitikdavęs su kazokais 
bei raudpnsiūliais žandarais ir vis laimingai išsi
sukdavęs. Po to, kur nors kryžkelėje priklijuoda
vęs raštelį, perspėdamas kazokus ,kad šie būtų 
apcjairesni jo ieškodami”.

“Būk tai paskutinė Lukošiūno slapstymosi 
vietą buvusi Kriaunų bažnytkaimyje, valstiečio 
Sabaliąugko jaujoje. Kartą, kazokams apsupus 
miestelį ir nebegalint pabėgti, jis nusinuodijęs. 
Ir taip įvyko audros metu, tamsią naktį. Jo lavo
nas buvo palaidotas kapinėse. Bet tai tik pasako
jimai. Užsilikę kai kurie dokumentiniai raštai, 
kąip “miatiežnikų” bylos, rodo, kad Kazimieras 
Lukošiūnas yra gimęs Dusetų valsčiaus Raguvos 
kaime, kurio visi gyventojai, apkaltinti turėję ry
šius su 1863-64 metų sukilėliais, buvo išvaryti į 
Rusijos gilumą, į Samaros guberniją. Išvarytųjų 

tarpe buvo K. Lukošiūno tėvai ir visa aštuonių 
asmenų šeima. Kažkokiu būdu, greičiausiai išve
žimo metu nebuvusi namuose, tępasiliko tiktai 
Kazimiero sesuo Emilija. Bet ir ji neilgai galėjo 
džiaugtis tėviškės aplinka: 1865 m. ją pagavo ir 
išvežė į Rusiją prie ten buvusios šeimos — tėvų, 
brolių, seserų.”

Pasak O. Maksimaitienės, Kazimieras Luko
šiūnas dar buvo ieškomas Lietuvoje, Kuršo pro
vincijoje 1866 metais, kur jis, būk tai, su savo 
sukilėlių būriu buvo pasitraukęs ir kur jo pėd
sakai buvo dingę. Bet, kai pasiilgęs tėvų ir arti
mųjų, pradėjo rašinėti laiškus iš Prąncųzjios, tuo
met Rusijos agentai pradėjo jį sekti, kas, esą, jį 
privertė išvažiuoti į 'Angliją, o iš jos ketino va
žiuoti į Ameriką. Iš teismo dokumentų matyti, 
kąd K.į. buvo suimtas Rygoje 1870 m-, o atvarius 
ji į Varšuvą, buvo nuteistas sunkiųjų darbų baus
me ir išvarytas pėsčiomis į Sibirą, į Sibire esan
čią “katorgą”. j

Kyla klausimas, kaip jis galėjo būti suimtas 
kai jis buvo Anglijoje ir ruošėsi išvykti 

į Ameriką? Spėjama, kąd K. Lukošiūnas, Angli
joje būnapt, apie kelionę i Ameriką bus paleidęs 
tik gandus, o iš tikrųjų tai slaptai plaukęs į Rygą, 
pasiilgęs tėvų ir kitų šeimos narių, nežinodamas 
jų likimo. .

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VEJAI

s

SUSIRINKIMŲ

VALANDOS: 3—9 darbo dienomžf ir

TeL: 562-2727 arba 342-272*

FLORIDA

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Apdraustas perkraustymaa 
iš į va iri ę atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1832 arba 376-5996

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, rŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 r d STREET 

Valandos; antrai 1—4 popiet, 

ketvirtai 5—7 vai. vak.
.. Ofiso telefonas: 776-2830, 

RazidencilM tetefu 444-5545

Venecuelos Lietuvię Draugijos me
tinis susirinkimas Įvyks lapkričio 
15 d., sekmadienį, 1 vai. popiet, šau
lių namuose. Narių dalyvavimas bū
tinas. Valdyba

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijoj 
Marquette Parke.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WoaHdMotor Community fciiolLrs 
Modiclnoa dlrokforiut

Žemaičiu Kultūros klubo priesme- 
tinis narię susirinkimas įvyks trečia
dienį, lapkričio 18 d., 1 vai. popiet, 
Anelės Ko j ak salėje, 4500 S. Talman. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalu.aptarti. Bus ir valdy
bos rinkimas 1982 metams. Po susi 
rinkimo — vaišes.

Rožė Didžgalvis, rast.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMET RISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pntaiko akinius 

ii “contact lensee”.

JUOZUI SKORUBSKUI

kratams ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

fcKDŠfe ŠPt'DIENĖantAnAs bAlčicnas

PETRAS ŠĖRNASJONAS BALČIŪNAS

pats skaityk ir dar KI
TUR PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

“Lietuvos Aidai”
KAZfc BRAZDŽIONYTt 

Pretftemoe vedėja

mirus,

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:38 .VaL vakaro. 

Visos Laidos iž WCEV stotie*.
Banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
U WHS stotie*. 1110 AM banga.

2946 W. 71st Street

■' Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

oooo

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

iiiiffliHinniiniHiiigiiiiiiiiHiiiiniiiiiffliMiMmimiiiHB

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

lakų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St? Petersburg, Fla. 33710 
JeL (813) 321-4200

FERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R..ŠERĖNAS. TeL 925-8063

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629
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Sfų metų spalio mėn. 25 3. 
pasimirė 3r. kun. Owen C. J. 
Norem, buvęs JAV pašiuntinys 
Lietuvai. Porą metų jis jau ne
galavo, paskutiniuoju laiku bu
vo patalpintas į “convalescent 
home” (Lošta Mesa, Kai.

Buvo gimęs 1902 m. Studi-
* javo' St.Olaf kolegijoje ir Min-: 
(nesotus universitete. 1927 m.

baigė liuteronų teologijos semi- I 
j narlją ir kunigavo Minnesotos 5 

valstijoje. 1937 m. prez. Roose- J ! 
veltas paskyrė jį pasiuntiniu į y 
Lietuvą, šiose pareigose išbuvo;! . 
ligi 1941 m. JAV-ėms įstojus j

i karą, tarnavo karo kapelionu. =■ 
I 1946 m. buvo paskirtas nuken- 
j lėj usiems nuo karo pagalbos.
administratoriumi. Rezidavo Ber 

: lyne. 19-18 m. atvyko į Los An
geles ir čia kunigavo-. Jo baž
nyčioje susirinkdavo ir lietuviai 
evangelikai į pamaldas.

Dr. Owen C. J. Norem palai1 
j kė artimus ryšius su Kaliforni- 
i jęs’ liettjvi&is, dalyvaudavo jų 
susirinkimuise, pasakydavo kal-

• bas prieš sovietinę okupaciją. 
Buvo Liet. Protestantų Sąjun-

v*

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

EUDEIKIS

į

gos garbės nariu.
Parašė veikalą — “Timeless 

Lithuania” (1943).
JžKtr.

RėstEąisy... 
With Šleep-Eze;)

The gentle ingredient m 
Sleep-Eze helps you get 
a good night’s sleep, and 
wake up refreshed. Use 

k only as directed

K
Dr. Owen Norem su žmona

Mirė dr. Owen C. J. Nffireihas

Lietuvos Socialdemokratu Delegatūros užsienyje N
pirmininkui ir veikliam visuomenės veikėjui

jo žmonai Birutei, ju dukrai Rimai ir josios vyruŲ 

giminėms pavergtoje Lietuvoje, -sociftlistanis derno-

Dr. VYTAUtAS DARGIS

ELENA RUČINSKIENĖ

ELENA ir K. ČI2AUSKAI

ONA JAdfELA

ANTANAŠ KARAS

V. TYLIUS
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JEAN VANCĖ ir GEORGE SORINI

Į 
f įIGAIDAS - DAIMID

SENIAUSI 4. CK OTD9IALSU LAIDOJIMO IŠTAIGA

1

AMSULANSQ 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

CUCAffM

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Aąoaacijoa

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

4330-34 ŠO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIUOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSVLIKO VEIKLOS GAIĘĖS 
BESIKEIČIANČIOJE TARPT. 

POLITIKOS KONJUNKTŪROJ 
(Atkelta iš 3-čio puslapio) 

riiĮis ir nuotaikas satelitiniuo
se kraštuose.

Lenkija. Daugiau kaip prieš 
metus prasidėjusi Lenkijos re- 

i prieš ko
munistų partijos korupciją, 
pakeitė Lenkijos veidą. Didė' 
j antys ekonominiai sunkumai 
sukėlė vieningą ir darbininkų 
reakciją prieš ekonominę sis
temą ą paremtą Maskvos mode" 
liu. Dabartinių Lenkijos eko
nomistų laikoma, kad ši sis" 
tema yra nepaveikli ir sudaro 
pagrindinę priežastį dabartį" 
Ūėš Lenkijos ekonominės kri
zės. ši reakcija išaugo į reika
lavimą pripažinti laisvų dar
bininkų uniją Solidarumą ir 
darbininkų tiesioginę įtaką 
t va rk a n t ek o n o ini n i u s r ei ka - 
lūs. Įvykiai sukrėtė ir pačią 
komunistų partiją, kurioje pa
sireiškė didėjanti liberalizaci- 
jos tendencija nušalinti iGere- 
ką. Nežiūrint sovietų nuolati
nių grasinimų ir spaudimo, ko
munistų partijos centro ko
mitetas tapo pertvarkytas, ir 
nauju įstatymu darbininkams 
suteikta didesnė rolė tvarkant 
įmonių reikalus. Pagal naują 
įstatymą, darbininkų tarybos 
renkamos slaptu ..balsavimu. 
Jos spręs in vesta vimo pajamų 

! paskirstymo, produkcijos ir 
kainų klausinius. Kiek tai lie
čia įmonių direktorių skyri
mą, prieita prie kompromisi
nio sprendimo. Strateginės in
dustrijos ir viešojo patarnavi
mo įmonėse direktoriai bus 
skiriami atatinkamo ministro 
ir jų paskyrimas turi būti ap- 
rbbotas darbininkų ir tarybos, 
kitais atvejais—direktorių ski
ria darbininkų 
liekant veto 
bei.

Pasitraukus t 
mstų partijos 
jus gcn. Jaruzelsikiui, padėtis 
dar labiau kad susikomplikavo. 
Nors jis laikomas nuosaikiu, 
jis luoj pareikalavo įvesti eko
nomines reformas, būtent: 
grįžti į 6 dienų darl>o savaitę, 
suspefiduoti teisę streikuoti ir 
iš naujo peržiūrėti koncesijas, 
padarytas Solidarumo unijai. 

Nors kituose satelitiniuose 
kraštuose nėra ekonominių ir 
politinių sąlygų, kurios iššau
kė revoliucinį judėjimą įdu
kroje, visdėlto jos poveikis yra 
gana žynius. Jis vertė šių kraš
tų vadovybes įvesti pakeiti
mus, kurie buvo neįmanomi 
prieš kelis metus.

U. S. News N: World Report 
(f). 26, 11181) korespondentas 
"Inside Moscow's European 
Empirer taip atvaizdavo pa*

*5 .— Naujienos. Chicago. III., Saturday-Monday, Nov. 14-16. 11)81 
(Bus daugiau)
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 metus prasidėjusi L 

yoliucija, nukreipta

taryba, pa- 
teisę vyriausy-

Kaniai ir komu- 
priešakyje sto-

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS M0DIRN1ŠK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

if424 WEST 69th STREET KEpubiic 7-1211
11028 SOUTHWEST H1GHWAT, Halo* Hill*, HL 974*4411

U54 So. HALSTED STREET TeL YAnb 7*1911

1446 So. 50th Avė., Cicero, HL TeL: Olympic 2-1061

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA A VE. TeL: YArd* 7-1138-UH
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NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ-
JIMAS SLA CENTRE

Vasaro paskutinėmis dienomis 
SLA Centro prezidentas, iždiniu 
kė ir sekretorė pasirašo ir Vals
tijų Apdraudų departamentams 
išsiuntinėja SLA metinės veik 
Igs raportus. Ta proga, aptaria 
ir SLA aktualijas.

Per metų metus jau tapo tra
dicija, kad SLA veikėjai susi
kaupia patriotinėje dvasioje ir 
susirinkę SLA salėje papasako
ja savo Vasario 16-osios n nota i 
kas, ir vieni kitiems pakelia pat
riotinius jausmus. Toks Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties mi 
n ėjimas ir šiemet įvyko kovo 1 
d. nuo 2:30 popiet. Prieš tai nuo 
1 vai. buvo susirinkusi SLA 5- 
osios Apskrities valdyba, New 

'York-New Jersey kuopų atsto
vai raportavo savo kuopų veik
lą. Susirinkime dalyvavę SLA 
prezidentas P. P. Dargis, iždi 
ninkė E. Mikužiūtė ir sekretorė 
G. Meiliūnienė kuopų atstovus į 
ir 5-sios Apskrities veikėjus pas
veikino. Valdyba, kaip kasmet, 

.iš pareigų atsistatydino ir susi
rinkimui pasiūlė išsirinkti naują- 
Delegatai vienas po kito pasiūlė 
jau per keletą metų ėjusią pa

reigas 5-osios Apskrities Valdy
bą perrinkti, kas visais balsais 
buvo atlikta. Pirmininkavo Jo
nas Valaitis, sekreetoriavo Liu
cija Česnienė.

Po tinimpos pertraukos salės 
šeimininkė SLA sekretore Ge
novaitė Meiliūnienė pakvietė 
SLA prezidentą Povilą Dargi 
tarti patriotinės šventės proga 
keletą žodžių. P.

Dargio kalba ištisai spausdi
nama šioje Vienybės laidoje. 
(.Žiūr. 7 psl.).

Baigdamas kalbą prez. Dargis 
pakvietė Lietuvos Generalinį 
Konsulą New Yorke Aniceta Si
mutį, SLA narį, pasakyti pagrin 
dinę kalbą. Gen. Konsulas nuš
vietė, kaip Lietuvos nepriklau
somybė gimė, kaip visa lietuvių 
tauta aukojosi, kiek nugalėjo 
kliūčių ir nedraugingų kaimynų, 
norėjusių Lietuvą pasidalinti 
pinkles, kas dalinai jiems pavy
ko — Vilniaus kraštą su sostine 
ir lietuvių tautos širdimi pasigre 
bė ir okupacijoj istorines Lietu-

vos vietoves laikė lenkai, mė
gindami lietuvius suvirškinti į 
lenku valstybę, iš kitos pusės vo
kiečiai, per šimtmečius valdę 
Prūsu lietuvius, neleido lietu- 
viarns jų pnsijungti prie Lietu
vos, kol dalį — bent Klaipėdos 
kraštą sietipiėję lietuviai prisi
jungė piie taip vadintos Didžio- 
ics U et u vos.
Nors neilgai Lietuva buvo ne

priklausoma, bet per tą laiko
tarpį išauklėjo daug patriotų ’ 
lietuvių, Lietuvos valstybę ap- j 
valė nuo svetimybių, atsteigė 
lietuvių tautos gilią Tėvynės mei ■ 
’ę, jaunimą išmokslino tiek, kad 
r dabar Lietuvos žmonės gyven
dami komunistinėje sistemoje— 
parodo didelį patriotinį pasišven 
Urną ir pasiaukojimą, kada nors, 
susidarius patogioms aplinky
bėms — Lietuvą vėl atstatyti ne
priklausoma valstybe. Pasidžiau

Į ąė, kad SLA organizacija savo 
lietuvišku patriotizmu yra pil-

f
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; Lietuvių klubo mažojoje salėje. 
I Susirinkimo dienotvarkėje, be 
kitų svarstytinų reikalų, yra nu 
matyta ir medicinine tema pa
skaita. Po susirinkimo — kavutė 
su pyragaičiais. Xeriai ir prijau
čiantieji maloniai yra prašomi 
dalyvauti. Apyl. Valdyba

— Cicero BALFo skyriaus 
nai į įsijungusi į mūsų tautos ■ metinis susirinkimas ir rudeni- 
patriotinę veiklą ir talkina vė
liau įsikūrusioms organizacijoms metų lapkričio mėn. 22 d., sak- 
dirbti Lietuvos ir lietuvių tautos! niadienį, tuojau po sumos, 11 
labui. .j vai. 30 min. šv. Antano parapi-

Neilgai užtrukusioms kalboms! jos didžiojoje salėje. Pamaldų 
pasibaigus, buvo bendros vaišės,, metu, 10 vai. 3Q min. bažnyčioje 
kurių metu, iš patriotinių temų j giedos sol. Roma Maslienė ir 

j parpijos choras. Vargonais pri
tars muz. Antanas Skridulis. 
Visi yra kviečiami gausiai atsi- 
lankyti pamaldose ir savo mal
doje prisiminti mirusiuosius Ci
cero balfininkus. Po pamaldų 
taip pat visi yra laukiami susi- 

[ rinkime salėje, kur' balfininkių 
bus pavaišinti kavute.

Kviečia? Valdyba

— Lietuvos Karinių pajėgu 
atkūrimo metinė, sukaktis — 
Lapkričio 23-o'ji bus . paminėta 
š.m. lapkričio mėn. 22 d., sek
madienį, 12 vai. pamldomis Tė
vų Jėzuitų koplyčioje ir po.pa
maldų — apeigomis prie Lietu-

pereita į SLA pavyzdingos šei-Į 
mos, jos didinimą, SLA organi
zacijos stiprinimą, įsijungimą j 
SLA vykstančiuosius vajus — 
stengtis įrašyti į SLA kuodau- 
giausiai naujų narių, kad kitais 
metais šioje salėje turėtume dvi 
gubai tiek veikėjų. •

■ Dalyvavo 70 SLA veikėjų ir 
jiems pritariančių.

(Iš Tėvynės)

i S U K M

nio vajaus uždarymas įvyks šių

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS*

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

— St. Petersburgo “Saulės” Į vos Laisvės Kovų, .paminklo, 
lituanistinės mokyklos vedėjos Rengia LKVS “Ramovė” Čika- 
M. Peleraitienės pranešimu, gos skyrius. Kviečiami visi kū- 
mokykloje mokinių skaičius vėl; rėjai savanoriai, ramovėnai, bi- 
padidėjo, dabartiniu laiku mo-‘ 
kyklą lanko 27 mokiniai. Tėvai, 
kurių vaikai dar nelanko lietu
vių mokyklos, prašomi leisti 
juos Į šią lituanistinę mokyklą. 
Priimami kiekvienu laiku, telef.
867-1650 ir 367-4700. Be to, visų 
mokytojų pageidavimu, kaip1 rinėje popietėje, šaulių naihuG- 
mokslo priemonė mokyklai yra Į se, kurios pelnas skiriamas Lie-

rutininkės, šauliai ir lietuviškoji 
Čikagos visuomenė dalyvauti. 
Vėliavų tarnybos su vėliavomis 
renkasi Jaunimo Centre 11.30 
vai. ryto. Po. minėjimo, 2 y-ąiį 
popiet, visi kviečiami’ dalyvauti.

■ birutininkių. rengiamoje. Kultu-

siuntinėjamas klubo biuletenis 
"‘Lietuvių Žinios”. Visos moky
tojos Redakcinei Komisijai už 
tai nuoširdžiai dėkoja.

— (R) Lietuvių Bendruome
nės St. Petersburgo apylinkės 
narių susirinkimas šaukiamas 
lapkričio mėn. 25 d. 3 vai. popiet

tuvos Atstovybės Washingtone 
namų remonto reikalams..

KSMJtuiaf aiarai sc« šia ssri a sa a « a ocaaa a; a su>

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

American Trave! Service Bureau
#727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemoknnui patxrnxvlm.M už^kcnt lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadias: Parduoda- 
Bie kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus kLištug; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje Ir telkiame Infer 
(nacija* visai* kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik Telxia referuoti vietas 
0 anksto — prieš 45-60 dienų.

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

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

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_____

Minkštais viršeliais, tik
Dr, A. J. Gussen — AUKOTA KUITCRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

18.00

$3.00

$2.00

1739 Bo. HALSTED ST., CHICAGO, IL 80608

Morės vadovus ir išleido”. (Že- j 
maitija, Palangos Juzė 58).

, 76) “More, Kotrė, Raseinių Mag I 
dė, Motinėlė (kai kur vežamas.

j milžiniškas Diedas su didžiulei 
pypke) — tai vis.tie patys vie-’ 

• nare.kšmiai.;. vardai. Raseiniš- ] 
i kiai daugiausia vadina Raseinių 
į Magde arba Kotr,e kretingiškiai

— More. Klaipėdos krašte ir Ryt 
prūsiuose vartoja žoidį “morė”, 
bet čia panašią reikšmę turi “mo
re” vadinamas linksmasis jomar- 
kas..., kuris būva visą savaitę 
birželio mėn. pradžioje... Su 
More (Kotre) kaip palydovai vi
sad būva “žydai”. More visų žy
dų motina”. (Trm 1936 nr. 8).

Aiškinimas. Senovėje žodis 
“morė” greičiausiai reiškė tą pa-

KKAL 1STAT1 >OR lALf
Namai, Ž«m4 — Pardavimui 
RIAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACDV KREIPTIS Į: . . • •

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel, 847-7747

— SLA 134-o ics Moterų kuo- ’ tį, kaip ir “laimė”. Plg. pasakos 
pos susirinkimas įvyks lapkričio išsireiškimą: “Sutemus pradėjo 
14 d., šeštadienį, 12 vai., Chica
go Savings bendrovės patalpose, j Jau A. Jucevičius rašė apie že- 
6201 S. Western Ave. Visos na- • maičių paprotį, vadindamas jį 
rėš kviečiamos dalyvauti. Bus “senės Kuniškės lankymas” (žr.

morės vindus sukti”.
*

Valdyba

—J. Andriaus sudarytą Lietu-

-arses.

BUTŲ NUOMAVIMAS į 

■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 2V 
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

nSŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTCRJL

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE - ' 

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Wspom. Žmudzi, 1842, p. 133, 
lietuviškai jo , Raštai, Vilnius 
1959, p. 449). Jis teisingai spėjo, 

eina iš 
žilos senovės ir turi kokią nors 
mistinę prasmę” (t. p.)

Morės pamėklės nuotraukas

vos žemėlapį ir išleistą Devenių w (<ta apeiga> tur būt> e-
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Dsvenių Kultūrinis Fondas, 
P. O. Box 10782, St. Petersburg 
FL 33733. Kaina 
siuntimo išlaidoms padengti.

1
Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me
dinis, tik $38,500.
Arti 74-mos ir Francisco 2 butų mū
rinis.

b L Petersburg,. . Trm 1936 nr g, prispaus- Ten pat — 4 butų mūrinis.
& , .P • dino JnKr 1939 nr. 8 ir Kaue- Brighton Parke 2 butu mūr

MIAMI, FLA
Aušros šaulių kuopos 

rudeninė gegužinė

Dviejų energingų šaulių 
tu: dr. K. Paulienio, C.V. nario I 
sveikatos reikalams, ir ilgame-1 
čio šauliškoj veikloj Detroite; 
dirbusio M. Vitkaus prieš tris' 
metus buvo suorganizuota AUŠ-

ryz-

{ nėr Zeitung” 1942 nr. 40. LE XI 
į 195. Gavėno nuotrauka: ŪkPt 

1935 nr. 9.
77) Dar prieš 20-30 m. rytų 

} Lietuvoj po kaimus vežiodavo 
j vad. “čiučela”; Dažniausiai čiu- 
į čela būdavo padaroma taip: pa

imdavo šlajas (bet dažniausiai 1 
I tik vieną šlajų pavažą), pritaisy- 
• davo ratą, į jo stebulę įkišdavo 

kuolą, o ant kuolo atitinkamai 
parėdydavo baisų senį, — tas se 
nis ir buvo vadinamas čiurčela. i

Brighton Parke 2 butų mūrinis.

Be to, turime gerų rezidencijų 
pajaminių nuo 4 ligi 40 butų.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ir

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sęžiningeL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Pirkite senoviškai

DĖMESIO ‘ 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinio- 

kams. Kreiptis:
A LAU RAITU

* 4645 So. ASHLAND AVI 
TeL 523-8775

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
j stogas ir porčiai. Modernūs ra-

ROS ŠAULIŲ KUOPA, įtrauk- Prie kuolo kryžmais pritaisydavo j gazo šildymas. Mar-
dama į veiklą arti 60 šaulių, i kitą mažesnį kuolą, kuris suda- j ~uette p^rke Sfna kaina $59,000 
Kuopa jau įsigijo savo vėliavą. 1 rydavo rankas. Į ranką įdėdavo* ______
Turi virš $2,500 kasoj ir kasmet (atitinkamai pririšdavo) botagą, Į g 4 buhj mūrims, apie ?9,000 

nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

paremia spaudą, o taip pat ir bizūną ar spragilą.. Prie liemens 
kitus tautinius poreikius. Į dar pritaisydavo negyvą vištą 

Kuopa kasmet paruošia kelis ar paršiuką. Senio galva būdavo 
parengimus. Vienas iš didesnių | Padala is medžio. Veidą isskąP 
renginių bus 1981 m. lapkričio 
26 d. — Padėkos dieną, 12 vai.
HOLOVRE PARK prie <
Avė. (tarp 105 ir 150 gatvių).
įvažiavimas ties maždaug 130 
gatve, prie lęntds su užrašu 
Metropolitan Dade County Park.

■. Bus paruošti geri kalakutienos 
pietūs su gausiais priedais ir ka
va ,su šaulių moterų .paruoštais 
kepsniais.

Valdyba VISUS maloniai kvie
čia subuvime dalyvauti.

1. PERSIRĖNGėLIAI IR KAŪKININKAI

(Tęsinys)

Kartais vienas kitas palydovas 
esti net raitas ant gyvo žirgo, 
tpsiauslytd ir visai aprėdyto... 
Apie priešpiečius pasirodo kai
mo gatvėje triukšminga Morės 
vežiotojų eisena... Tuojau kas 
gyvas puola Morės vežiotojų su
tikti... Pirma einantieji žvalgai 
... veržiasi trobon, o šeiminin
kai ginasi ir neįsileidžia. Įsiver-

- su didele kumpa nosim, didelėm 
Collins 1 ak’m> barzda- Nosį dažniau

siai nutepdavo raudonai, barzda 
juodai. Išvaizda susidarydavo iš 
tiesų gąsdinanti. Į šlajas pasikin

(JnKr 1939 nr. 8,

šok- 
vai- 
plg.

žę vidun morininkai groja, 
dina mergiotes ir juokina 
kus.”
MsLk 19^0 nr. 5).

75) VaKarop šunims pradėjus 
didžiai loti, pamatėm būrį jau
nikaičių su vaikais bevežant Mo- 
rę. Kurs tiktai vaikas prie Mo
res prisiartino, tas gavo bents per 
šoną su spragilu. Išėjome tokių 
svečių sutikti, Svila pamylėjo

SUSTVTENUIMaS LIETUVięr AMERIKOJE
yra fenlausU, didžiausia (r turtingiausia lietuviu trtternalin4 ar- 

tankadja, lietuviams IštikLnai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbui. g*lb*tj It kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — Ižmokėlc daugiau kaip AŠTUONIS MIIJJONTJS doleril 
apdr^udu savn nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neleika pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos p^trindcL

* ‘ ‘ Kiekvienas' lietuvi# ir lietuviu drengax j>b - - - * j
Sualvienijime apsidrausti iki S10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančia ai 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<IA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: uf 
U ,000 apdraudos aunią temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra vi«o*e lietuvių kolonijoje. Kreipkite 
į pavo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA Išrašyti.

GillU kr*!pCf tr tfedil 1 SLA Ontrc

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMI RICA

M7 W. 1».
TM. din MJ.mt

3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette .Parke gauti labai 

į švariai užlaikytą mūrinį namą,
kydavo arklį ir važiuodavo į kai nes pardavėjas ‘ duoda paskolą
mus. Sukantis tekiniui, sukdavo
si ir čiučela, įvairiai krypuodavo, 
prie rankų pritaisytas spragilas 
ar bizūnas nuolat Mostaguodavo 
ir atrodydavo, kad Čiučela nori 
kam spragilu suduoti. Vežiojant 
čiučėlą būdavo dainuojama ati
tinkamos dainos, pvz.

čiučela vežela važinėti, 
Kad- mūsų lineliai užderėtų.

Labiausiai bp\gi mėgdavo dai
nuoti šią dainą:

?k tu fpnmda. ųliaurvke, 
Visos žemės pulkaunyke.

Trunda gėrė, trunda šoko, 
Tprunda turi pinigų.

Mūsų rugiai bus nupjauti, 
Mūsų pievos nušienautos.

Mūsų jaučiai išvaryti, 
Mūsų avys išganytos.

Mūsų daržai pasodyta, 
Mūsų laukai užusėta.

Jūs, mergytės, rūtas sėkit, 
Jūs, berniukai, joms padėkit.

Mano medus ((midus?) sal- 
[dus yra, 

Mano darbas visur byra.

Mūsų žirgai lauke žvengia, 
Mūsų bites medų rengia.

Mūsų ratais daug važiuoja, 
Mūsų žirgai neatboja.

Mūs jaunimas su dainelėm, 
Mūs mergelės su rūtelėm.

(Bus daugiau)

i

seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69lh St. 

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

Prašom palikti savo telefono nu 
merį automatiniame aparate.

NEIGHBORHOOD 
ftE^GPOUP 

U.SJL*
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

saomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MUS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkim'Ji.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road’.

Tel. 767-0600

“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, 184 psL Kaina $5.
Gaunama "Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago. IL 60629.

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brangenybė
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 Wa«l 6*rh Slraat 
Tat. REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą - 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, 4059 Archer Avmhm,
Chicago, III. 60632. Tat. YA 7-5990

- Nrtary PoMk
INCOME TAX SIRVIC9 

42W S. M>pkwood. Tel. 2S4-74S9 
Taip pat daromi vertimai, giminlv 
Bkviotimai, pildomi pilietybė pra- į 

tymai Ir kitokį bUnkaL .

HOMEOWNERS POLICY

40642, . 424-U54

F. Zapolis, Agenl 
nos/, W. 95th u

State Fam He and Casualty Cy»canv

Advokatas

GINTARAS P. ČEP1NAB į
Durbe valandos: įmo 9 tiL 

Iki 6 vai. vak- šeštadieni ano 
9 vai. ryto iki 12 vaL <L 

Ir pagal susitarimą.
TU. 776-5162 arba 776-5161

2649 We«t 63rd Street’•
Chiex®. m. 60629

JOHN GIBAITIS
Advokatų*įs,taiga . 

6247 S. Kedzie Arė.
(312) 776-8760,'cKAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomit.

Knyga iu formomis gauna. _________
ma Naujienų administracijoje, 6 — Naujienos, Chicago, Ill, Saturday-Monday,

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUI

GRYNA MEDVILhfe ’

Reznikovičius (susimaišęs): 
“Well, mat, aš siuvau juokais... 
vasarai. Kad geriau — nubaidyti 
kandis... ė.




