
i

VOL. LXIX Price 25c
t

i

1

I I

! bins apie išsikraustymą iš
kurier

pales-

i M

Kovos lauke su-

ŠIMTAI

į

dido
ka rių, 
laiko-

ARGENTINOJ RINKIMAI 
GALI SUVĖLUOTI

1984 METŲ AUTOMOBILIAI TURĖS 
AUTOMATIŠKUS SĖDYNIŲ DIRŽUS

AUTOMOBILIŲ GAMINTOJAI TURĖS ĮRENGTI AUTO
MATIŠKUS DIRŽUS IR ORO MAIŠUS

Fublūata by
1739 So. Halsted Street. Chicago, IU. 60608 

HAymarket 1-6100
•••••••••••••••••••
Over One Million Lithuanian 

In The United Statei

■v■a

B

WASHINGTON, DC. — Fe
deralinis teismas patvarkė, kad 
1984 metų automobiliai priva- 

; auto- 
auto-

The Firrt and Greatest 
Lithuanian Daly tn America

lės -turėti automatiškus 
mobilių sėdynių diržus ir 
matiškas oro pagalves. • 

Amerikos automobiliai, 
1983 metų rugsėjo įpėnęsi bus 
leidžiami rinkon, jau turės tu
rėti automatiškai prisirišančius 
diržus ir pripūsto oro pagalves. 
Ateinančių metų rugsėjo mėne
sį bus pradėta pardavinėti 1984 
metų automobiliai. Jie privalės 
turėti šias pakaitąs.
f Teisinas priėjo' išvados, kad 
diržai, ir oro pripūstos pagalvės 
yra reikalingos. Įvyksta daug 
nelaimių dėl to, kad žmonės 
skubiai . važiuoja neprisirišę. O 
kai skubiai lekianti mašina 
trenkia į kitą mašiną ar į stul
pą, v tai nėra laikom pripūsti pa
galvės, kai galva trenkia1! prieš-

Wasnington nO. c. 2o$4c

Chicago, Ill. — Penktadienis. Frį<hy, August 6, 1982

IZRAELIO BEGINĄS' NENORI 
KLAUSYTI ILGŲ PAMOKSLŲ 

VAKARŲ BEIRUTE IZRAELITAI ĮSIVERŽĖ 
f> Į PALESTINIEČIŲ LAIKOMĄ SRITĮ 

jis nenori daugiau klausyti jokių 
pamokslų. Jis pakankamai jų 
prisiklausė. Jis pareiškė, kad 
bus pastatyta 14.1 mil. dolerių 
verta sinagoga. Jis pareiškė/ 
kad iš Libano bus išvesti visi' 
palestiniečiai. Jam nereikalingi 
jokie pamokslai, kuriuose nuro
doma, kas daryli ir kaip daryti.

šitoks Reginos pareiškimas 
palietė visus Amerikos žydus, 
suvaižavusius į sinagogos staty* 
bos darbų pradžią. Beginąs pa
liko drąsaus vyro įspūdį, bet su
važiavusieji Amerikos žydai ži
no, kad be JAV vyriausybės Iz
raelio kariuomenės vadams Būš 
sunku suvaldyti fanatikus pa
lestiniečius.

BEIRUTAS. Libanas. — Iz- 
j raelio aviacija, karo laivai ir 
artilerija apšaudė palestiniečius, 

' įsikasusius vakarų Beirute. Pa
lestiniečiams nutraukus pokal

' va' 
karų Beiruto, Izraelio lėktuvai ir 
artilerija taikliai apšaudė mies
to vakraščiuose įrengtas 
tiniečių stovyklas.

Izraelio lankus lydėjo 
į kas būrys gerai paruoštų 
kurie puolė palestiniečių 
mus apkasus. Tankai gynė pir
myn besiveržiančius. Alsišaudy- 
mas buvo labai žiaurus. Apskai 
čiuojama, kad kovų metu žuvo 
didokas palestiniečių skaičius. 
Buvo sužeistu ir izraelitų. Jie 
nieko nelaukė.
teikė pirmąją pagalbą, sužeis
tuosius tuojau gabeno į ten pat 
esančią amerikiečių ligoninę.

Amerikiečiai operavo, tVaršlc 
ir teikė buluuaūsią> pagalbą jąl- 
žerstiems Izraelitams. Izraelio 
kariuomenės vadovybė nemanė, 

jį kad palestiniečiai, gavę smarkų 
aviacijos ir artilerijos smūgį, 
pajėgs vykusiai priešintis pir-j 
myn einantiems izraelitams. 
< Vakarų Beirute nebuvo nė 
vienos gatvės ar aikštės, kuri' 
būtų galėjusi būti saugi. Nusto-p' Soriidr/aldžia ’prkta- 
jus Izraelio artilerijai, tuojau;čiusi g?na daug Mjgu> J)cl pa_ 
į ginamas sritis pradėjo veržtis'a:§k-jo> ka(| karo veiksmams 

: tankai Tankai yra geriausia Iz-Į mcdcrniškainc kare tie lėkllivai 
su-!
rei-j 
k it

» ■

■ 1 f; j
> - *x

BUENOS AIRES. — Argenti 
nos prezidentas gen. Reynaldo 
Bignone trečadienį suabejojo, 
ar vyriausybė 1984 metais gslės 
pravesti rinkimus parlamentui 
išrinkti ir vyriausybei sudaryti.

Prez. Bignone tvirtina, kad 
kariuomenės vadai yra pasiruo
šę krašto vyriausybę atiduoti 
daugiausia balsų gavusiai parti
jai, bet kažin ar po pusantrų 
metų kraštas-jau bus paruoštas 
rinkimams,./ r -

Prezidentas Bignone politinių 
partijų vadus įtikino, kad da
bartinė vyriausybė, nežiūrint į 
sunkumus, yra pasiruošusi kraš
to vyriausybę atiduoti krašto j 
gyventoj ams, be t klausimas ky
la, ar partijos bus pasiruošusios 
perimti krašto valdžią. J

PrezidentaF' Bignone, - atidai/ 
rydamas paminklą, . užsiminė 
apie karių norą perduoti vyriau- 
sybę^ politinėms partijoms. Jis 
tiktai suabejojo, ar politinės r v --7 z* • *
partijos, per trumpą laiką taip 
persitjgrMšp'ikad galės .<valdyti 
kraštu.•. .,

K^įai yrą '-pąs^yžę perduoti 
poli tį.p'^s^vpartijamš vyriausy
bę, bet par t i j ų n e s uge b ė j ima s. 
pasijtiošti gali rinkimuskuriam 
laikiij’atidėti'. - .. f..■ .•

bū- 
pa- 
Jie

— Arkivyskupas Bernardin 
įtikino suvažiavusius vysku
pus nedaryti jokio sprendimo' 
apie atominių ginklų vartojimą. 
Reikalas atidėtas.

KALENDORkLIS

rhentų lentą. Prišif iš usiejr ap
saugo savo gyvybę ir nesusiža
lotą, o neprisirišusieji labai daž
nai suskaldo 'galvą ir netenka 
gyvybės.

r. /Gali -kreiptis - į Aukštes
nė niąJį teismą y

.ė.šis sprendimas yra aukšles 
nio 'teimo paskelbtas. . Klausi
mas -jau buvo -svarstytas žemes
niuose iteisniuosė^ Kada' klausi-l ’ J - - - -v y . , . r-

nfas; atėjo į ankštesnį teismą, ta
da buvo apsvarstytos visos prie
monės keleivių apsaugai.: -

i-Aūkanbbilius stačiusios bend
roms įpareigojo keleivius prisi
rišti. sėdynių;-.diržu.,..Visa• tai la
bai gerai, bet automobilių ga
mintojai neturėjo galvoje žmo
gaus prigimties. Kiekvienas au
tomobilistas tikri, kad jam nie
ko neatsitiks. Jis nepamano, 
kad į jo mašiną gali kirsti kitas. 
Jis gali pats susižeisti ir kitą 
sužeisti. Jis mano, kad jis nesu- 
sižeis, bet labai dažnai kitas jį 
sužaloja, o dažnai ir užmuša.

Teismas priėjo išvados, kad 
automobilių gamintojai privalės 
įtaisyti automatiškus diržus. 
Kiekvieną kartą, kai žmogus 
įlipa į automobilį, jis automa
tiškai privalo būti pririštas prie 
sėdynės. Automatiškai turės pri
sipusti ir oro pagalvės, kai ma
šina pradės judėti. Nelaimės ga
lės žmogui sutrenkti galvą, bet 
nesūskaldys kaulų.; ’ * ‘ Gi

Rugpjūčio 6:. Viešp. AUi., 
. Sikstas, Anortė, Birštonas, Gil- 

iė, MJntaras.

,’ Sąulė teka 5:49, leidžiasi 8:03.
Oris Iii lis, tvankus, Ht

Pačios Jeruzalės centre Beginąs trečiadienį padėjo pagrindinį akmenį 
didelei sinagogai. 200 JAV žydų atnešė $14.1 mik Sinagogai statyti.

LEŠEK VALENSA NEPASITIKI 
GENEROLU JARUZELSKIU

VALENSA NETIKI, KAD KARIUOMENĖS VADOVYBĖ 
JĮ IŠLEISTŲ Iš “NAMŲ ARRšTO”

DANCIGAS, Lenkija.— Lešek patiria iš sargų. Jiems įsakyta 
Valensa, Dancigo laivų statybos jokių žinių jam neduoti, bet 
darbininkų unijos organizato
rius, nebetiki, kad generolas, 
premjeras, lenkų komunistų 
partijos gen. sekretorius V. Ja
ruzelskis kada nors paleistų jį 
iš dabartinio “namų arešto”.

I Visoj Lenkijoj vyksta didelės
unijoje.

išpylė 5,600 naftos
X Etatinių į upę

BYRON, Wyo.— Praeitą sek- 
madiebį sprogo Plate Pipeline 
bendrovės vamzdis- ir išpylė 
6,000’-naftos statinių Į Sošone
upės’-Wristlė upeliūkštį, bet iki pakaitos Solidarumo 
šio ritėto" heaišąiškinta, kodėl Oficialiai ji nepanaikinta, bet 
turėjo sprogti vamzdis ii išvers
ti tokį didelį naftos kiekį.

Buvo manyta, kad nafta už- 
troškins Sošorie upės žuvis, 
paukščius ir kilus gyvius, 
paaiškėjo, tad naftos padaryti P/a^d6io. "U°„
nuostoliai nėra tokie dideli, kaip 
pradžioje buvo apskaičiuota.

Stebėtojai matė didelis 
rius paukščių šošone upės 
kraščiuose. Jie buvo gyvi, 
gulėjo ir valėsi plunksnas.

kariuomenės vadai josios neno- 
j ri pripažinti ir keliais atvejais 
jos veiklą apkarpė.

I Baltstogės Solidarumo unijos 
bet pirmininkas Antanas Rybnikas

melų gruodžio 13 dienos, kai 
buvo įvestas karo stovis. Praeitą 
savaitę jis pareiškė atėjusiems 
tardyti kariams, kad jis pripa
žins dabartinę karių vyriausybę 
ir vykdys jos patvarkymus. 
Trsčadienio rytą Rybnikas buvo 
išleistas iš kalėjimo ir parva
žiavo į Baltstogę. Jam niekas 
neruošia jokios bylos.

Valensa nesitiki 
būti išleistas

MHterand >

Prez. Miterandas patenkin
tas, kad labai didelis pary
žiečių skaičius išvažiavo 

į pietus atostogų.

Danuta Vaiensienė, Lešek, Va
lensos žmona, buvo .nuvažiavusi 
pas savo vyrą, laikomą. Rusijos 
pasienyje. Pas jį nuva&^pti ga
na sunku. Jam su, kitais lenkais 
susižinoti beveik neįmanoma. 
Jis nelaikomas kalėjime, jam 
uždėtas “namų areštas”, bet ka-. 
riams įsakyta jo neišleisti iš 
akių dieną ir naktį

— Jaruzelskis manęs neišleis, 
o aš jam nedarysiu jokių nuo-, 
laidų, — sakė panuta, pakarto
dama savo vyro žodžius. Ji buvo 
nuvykusi į pasienį, netoli “tary
binės” Lietuvos, turėjo progos 
su juo išsikalbėti.

Jaruzelskis vieną kitą dalyką

Egipto atstovas Jungtinėse 
Tautose pareiškė baimę, kad Iz
raelio įsiveržimas į Beirutą gali 
pakenkti David stovyklos nuta
rimams.. Egipto atstovai tvirti- 
na, kad be ju/^okia taika Arti
muose Rytuose negalima.

RUSAI STATYS GREITUS
NARLAIVIUS

sargai neiškenčia.
dalyką jam pasako. Jaruzelskis 
yra įsitikinęs, kad karo stovis 
Lenkijoje nebuvo reikalingas. 
Kariai butų galėję ginti Lenkiją, 
bet jiems nereikėjo ardyti Soli
darumo unijos. Jaruzelskis Va
lensą apgavo, todėl Valensa ne
nori su juo pasimatyti ir kalbė
ti, nes jis nesilaiko duoto 
džio, sako Valensa.

KENIJOJE SUĖMĖ
3,000 LAKŪNŲ :

NAIROBI. — Kenijos jaunes
nių lakūnų maištas likviduotas.1 
Patys veikliausi organizatoriai 
pajėgė pagrobti vieną lėktuvą 

[ ir išskristi į Tanzaniją, o kiti 
iii.uuu, du | pasidavė policijai arba karino-į 
Viena, kita 1T " , , z menei.

I o ni7A cl' ic

LONDONAS, Anglija. — Bri- 
’ tai patyrė, kad Sovietų valdžia 
»yra pasiruošusi pradėti statyti 
. žymiai greitesnius narlaivius.

Sovietų valdžia yra prista- 
; čiusi gana daug Migų, bei pa
puškėjo, kad karo veiksmams

zo-

Ti- 
kc-

INDIJOJE TIKINTIS 
PAGROBĖ LĖKTUVĄ

NEW DELHI, Indija. — 
kintis Indijos sichas oagrohė
leivinį lėktuvą, skridusį iš New 
Delhi į Amricar miestą, ir tik po 
keturių valandų valstybės at
stovai jį įtikino atiduoti lėk 
tuvą.

Tikintis indas Gurbaki Singh 
pagrobė keleivinį lėktuvą, ku
riuo skrido 123 keleiviai. Gur- 
baki skrido j šventąjį Amicar 
miestą, bet tub pačiu metu jis 
norėjo pasipelnyti. Jis norėjo, 
kad valdžia jam d£r pridėtų pi 
nigų už lėktuvo atidavimą ir 
atsisakymą atimti pinigus iš ke
leivių. Juk jie visi skrido į šven
tą miestą pasimelsti.

Jis buvo pasiryžęs išsprog
dinti kapitono ir patarnautojų 
kambarį, bet kai kapitonas pa 
sakė/- kad jį nuveš į Amricar, 
lai nebuvo reikalo sprogdintii 
Policijai suėmus Gurbakį, pas 
jį rastos dvi rankinės granatos. 
Kai jas išvyniojo, tai rado du 
guminius kamuolius.

Prezidentas Daniel arap Moi, 
paskyręs aviacijos viršininkus, 
jais nepasitikėjo. Jie privalėjo 
žinoti; kas jaunų aviacijos leįte- ’ 
nanlų tarpe darėsi. Jie nežino
jo, kad lakūnai buvo nepaten- 
kinti. |

Prezidentas Moi įsakė visiems 
lakūnams pasiduoti policijai 
arba kariams. Dalis lakūnų pa
sislėpė pačioje sostinėje, o kiti. 
pasidavė policijai. Po prsziden-Į 
to kalbos, vietos gyventojai pra
nešė, kur lakūnai slapstėsi.

Lakūnai pirmiausia užėmė 
Nairobi radijo stoti, padarė ke-

[ raelio kariu apsauga. Eilėn 
’ stoję tankai gatvėje sudaro 
kalingą apsaugą Izraelio 
riams pasiekti namus.

Prezidentas Reaganas Izrae
lio užsienio reikalų ministeriui 
pasakė ilgą ir piktą kalbą, liep 
damas baigti nekaltų žmonių 
žudynes Beirute, šiandien prezi-

i . ■ .

j nebetinka. Ne tik japonai, bej ir 
> izraelitai turi greitesnius ir 

judresnius lėktuvus negu rusai. 
Sirijos aviacija, turinti pačius 
geriausius Sovietų Migus, ne
drįso kovoti prieš Izraelio karo 
lėktuvus, nes jie labai lengvai 
pasiveja Migus ir juos numuša. 
Sovietų valdžia protestuoja dėl

d:ntas, pamatęs, kad jo kalbos,kovŲ Bejrule bet Sovie(u ka. 
mažai tereiškė, pakartojo paša- riuonienės vadai nieko nedaro, 
kyląs mintis ne lik Izraelio ka-!nes (|ar nclurj nauju I(-.ktuvų ir 
nuomonės vadams, bet priminė narlaiviu
ir palestiniečiams, kad jie pri-l Alr<)do‘ ka(1 rusaį j;;u pasi. 

į valo .šs.kraustyti iš Beiruto.: ruošę gaminti naujus narlai_
Juo greičiau jie išvažiuos, tuo vilIS bet 1,-.ktuvu gainvba dar 
mažiau nekaltų žmonių nu- užtruks

r v. i . .. . - i kentės. į
lis pranešimus, liet nežinojo,, ką .
krašto gyventojams pasakoti
Jie nebuvo pasiruošę.

Prezidentas Daniel arap Moi 
pranešė, kad visa aviacija bus 
pertvarkyta. Aviacijos vadai lul 
rėš pažinti jaunus lakūnus ir iš
aiškinti, kuo jie nepatenkinti.

JERI ’ŽALĖ, I z ra el is. — Kuba pasiūlė Jungtinėms
, . . . - auloms išlirti Puerto Riko no-

i .Jausiu s nagogų Jeruzalės neprįj<jausoma valstybe.
įmesk) c.B«re. Iieįiad cnį Iz-1 Australijos a’stovas pasiprieši- 
raelio premjeras vadovavo sina-;no nes di(Mė dauglIin? Puerto 
gogos statybos atidarymo cerc-j Rik() gvventoj pasis3kė už įsi. 
monijoms. Jis pareiškė suvažia jungtą j j.\y 
vusiems Amerikos žydams, kad'

raelitai nutarė pastatyti vieną’y

— Rusai ytsk įsitikinę, kad 
keli
Rusijos pasienyje, pradės sprog-

— Prezidentas Reaganas pri- dinti rusų transporto centrus, 
taria idėjai gerokai pakelti vals- žemėj stovinčius lėktuvus ir 
tybėi mokesčius. j atomo dirbtuves.

Amerikos satelitai, stovį

— Prezidentas Reaganas pa
tarė palestiniečiams išvažiuoti 
iš Beiruto, jei nenori būti iz
raelitų sunaikinti.

— Jeigu palestiniečiai nesku
bės trauktis iš vakarų Beiruto, 
tai izraelitai juos puls. t

— Adlai Stevenson patyrė, 
kad Illinois darbininkų vadai 
rengiasi jį remti rinkimuose j 
gubernatorius.

greičiui baigtųsi žudynės 
rute.

Generolas Kenan Evren su
tiko įleisti į Turkiją 4,000 
afganistaniečių, o vėliau ga

li įleisti ir daugiau.

Palestiniečiai yra įsitikinę, 
j kad Beirute jie ga i sunaikinti 
j visas Izraelio karo jėgas. ;

Tailando diplomatas 
’ hade C.hindawongsc vertėsi

j — Buvęs prez, Carterio pa
tarėjas pataria prez. Reaganui 
• dėti pastangas, kad' galimai

Bei-

Chi- 
nar

kotikais. Teismas jį pripažino 
kaliu.

H>13

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $352.

— Amerikoje.. 29 milijonai 
gyventojų apdrausti’ Medicare



ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

1895 m. Bridgeporte buvo įs
teigtas amerikiečių moterų klu-; 
bas “Fellowship House”.šis klu
bas. būdamas lietuvių apgyven- 
dintoj apylinkėp, daug pagelbė
jo lietuvių organizacijoms, nes 
jis turėjo salę, kurioje organi
zacijos rengė savo susirinkimus, 
repetievas, pobūbius, anglų kal
bos bei pilietybės kursus. Fel
lowship House 1945 m., minėda
mas savo 50 metų gyvavimo su
kaktį, išleido knygą apie savo 
veiklą. Štai, kai kurie daviniai 
iš to leidinio: 1907 m. pažymėta, 
kad Fellowship svetainėmis nau 
dojosi: Lietuvių Aušros draugi
ja, Lietuvių Moterų klubas,Lie
tuvių Soccialistų 4-ta kuopa, Bi
rutės choras, Lietuvių Biznierių 
klubas ir kitos. 1910 — 1911 m. 
lietuvių moterų organizacija čia 
turėjo rankdarbių parodą, ku
rią aplankė virš 500 žmonių 
Daugelį metų Fellowship House 
vedėja buvo sumani ir darbšti 
visuomenininkė Alice Manck.

P. K. Bručas pirmas lietuvis 
įsigijo auksinių daiktų krautu
vę Bridgeporto lietuvių koloni
joje. Biznį išlaikė per visą savo 
amžių. Jis daug padėjo Lietu
vos reikalams.

Simano Daukanto draugijos 
nariai, dr. Stupnickio vadovau
jami, 
žiu Skerdynes.

1897 m. Antanas Olševskis įsi
gijo dvieju aukštų namą, kuria
me buvo įrengta .spaustuvė ir 
A. Olševskio bankas.Vasarą bu- 

Kun. Kraučiūnas Chicago re’ -vo surengtas visų Chicagos lie- 
■ tuvių draugijų suvažiavimas — 

piknikas. Gruodžio 19 d. įsikūrė

(Tęsinys)

1894 m. Chicagos lietuviai pa-- 
minėjo Kražių kankm’us ir pri
ore protesto rezoluciją prieš 
Rusijos žiaurumus Lietuvoje. 
Chicagoje įsikūrė “Laurino Ivin 
skio Europiškai - Amerikietiš
kai Lietu viską Draugystė”. Jos 
tikslas buvo rengti Ivinskio 10 
metų mirties sukaktuvių minė
jimą, o svarbiausia, pasiruošti 
Pasaulinei 1900 metų Parodai 
Paryžiuje su lietuvių skyriumi, 
parodant pasauliui Rusijos da
romas skriaudas Lietuvai. Taip
gi sujungtomis jėgomis tyrinė
ti jos liekanas ir suvesti 
vius į pažintį su kitomis 
mis. Ją' organizavo kun. 
kas, Žilius ir Kaupas.

Bridgeporto lietuvių kolonijoj 
veikė keturios bažnytinės drau
gijos. Kun. Kriaučiūnas pasisiū
lė į visas keturias įsirašyti na
riu. Priėmė jį Šv. Kazimiero, 
Šv. Jurgio ir Šv. Jono draugi
jos. Draugystė Dievo Apvaizdos 
atsisakė priimti. Tuomet kun. 
Kriaučiūnas įsirašė Į dvi tautiš? 
kas darugijas, kurių tuo metu 
buvo irgi keturios. Be to, jis sto
jo į Susiv. Lietuvių Amerikoje 
ir Simano Daukanto draugijos 
narius.

lietu- 
tauto- 
Miliu-

Lietuvos redakcijoje pradėjo 
dirbti neseniai iš Lietuvos atvy
ks jaunuolis A. Jocius, kuris 
vėliau pagarsėjo, kaip Lietuve 
kunigaikštis ir didelis avantiūri
stas. .

Įkūrė.Šv. Marijos Panos Rožan- 
cavos draugiją. Jis 1900 m. su-

rai ^ukramtyji.
Kuomet vaisius valgome grei

tomis, jie pradeda rūgti skil
vyje ir neatlieka savo užda
vinio.

KAIP REIKIA PRIŽIŪTĖTI 
MIRTOS AUGALAI

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
VISADA REIKIA ATSARGU

MO NAMUOSE

Panemunes žiūrint

$130 sąskaitą. Klebonas pasiūlė 
tik $50. Žemaičio draugai pata
rė'eiti teisman, ką žemaitis ir 
padarė. Po daugėlo metų byli
nėjimosi, teismas priteisė iš kun.

i, suvaidino Chicagoje Kra-I KnauČiūno Žemaitienei 35,000

manė iš draugijos išvyti sau ne--. Lietuvių Karių Muzikaųt^D^au 
gija. Jos pirmininku buvo išrink 
tas C. Žilevičius. Orkestras su
sidėjo iš styginių ir pučiamųjų 
instrumentų.

♦ Kun? Kriaučiūno šuo apkan
džiojo nėščią parapijietę Žemai
tienę. Žemaitis prašė kleboną 
apmokėti gydytojo ir ligoninės

patikimas nares. Jos kunigui pa 
sipriešino. Tada kiekviename jų 
susirinkime kunigas kėlė vaidus 
ir riedavž. ramybės, kol draugi
jos narės nepašišalmo iš kun. 
Kriaučiūno globos, paimdamas 
svetainę susirinkimams kitoje 
vietoje.

Kun. M. Kriaučiūnas 1905. 4. 27 
d. padavė USD teismui bankro
to' peticiją ir prisiekė, kad turįs 
$5,000 skolų, o jo visas turtas 
esąs vertas tik $110, todėl jis 
prašė teismą, kad pripažintų ji 
bankrutavusiu ir nuo skolų mo
kėjimo atelistų. Žemaitienė jai 
priteistų pinigų taip ir negavo.

(Bus daugiau)

Daug visokių nelaimių namuo
se galėtumėme išvengti, jei iš 
anksto pagalvotumėme' apie jų 
galimybę.

Įžengus į virtuvę pažvelkime 
j ar nėra ko palieta ar numesta 
ant grindų.

Nešdami ką nors į rūsį (beis- 
mantą), ženkime labai atsargiai 
ir iš lėto.

Visų pirma, prieš uždegant 
degtuką, pažiūrėkime, ar garo 
čaupas yra užsuktas.

Turėkime'prie krosnies sodos 
miltelių pakutį,su kuriais galėtu 
mėm greitai užgęsinti užsidegu
sius keptuvėje riebalus.

RAUGINTO PIENO PASI- 
GAMINIMAS

Jeigu jums reikalingas baugin
tas pienas kepimui pyragai
čių, tai jį galite greitai pasiga
minti.

{spauskite į pieną truputi 
citrinos sunkos ar įpilkite šauk
štuką vadin. acto ir tas su
trauks pieną.

Toks rugusis pienas nepa
kenks iškeptų pyragaičių sko
niui.

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Pakeliui buvo sustiprintos ka
reivių sargybos ir didesnis bū-j . ; __iii - m i i. ! ta 15'Vilniaus pasitraukti i Kau-rys ginkluotų žmonių Teisto-s . . .. . . * .../ & . T ■ • A- I na ir ten Ji paskelbė mobihza-jaus gatves ir Laisves Alejos;
kampe. Paklausiau, ką jie vei
kia, atsakė, kad daroma svarbi

1 ta, persodinama du kartu per
! nui. Vilnius gi, rusams pabėgus,’ metus —.kovo ir rugsėjo vidu- 
Į pateko į Pilsudskio rankas. Lie- *
Į tu vos vyriausybė buvo privers- j

KIAULIENOS KEPSNYS
Kiaulienos kepsniui paruošti 

paimama:. ,
gabalą kiaulienos,
pusantro šauktelio druskos ir
pusantro svaro sūdytos kiau- 

lienos,
Kiaulieną reikia ištrinti drus

ka ir ant kiekvieno gabaliuko 
viršaus uždėti po nąaąą^gabalėlį 
sūdytos kiaulienos/

Kepti — vidut-iųėį^^mpera- 
tūroje (^t^^^nų Farenheito) 
ikf^ęt|į iskeps.’ Vėliau patiekti 
savnŠeimai

Mirtos’-augalas indo dugne tu
ri susukiasr į Vainiką šaknis.

Tokias šaknis 'laikas nuo lai
ko reikia nupiaustyti, pasodinti; 
į naują žemę ir apipilti van
deniu, 1

Žemę reikia persijoti, kad ne
būtų akmenukų arba molio, ku
ris mirtą nukankina.

Mirta^-reikalauja daug saulėj

Kai P.O.W. pradėjo savo išda
vikišką darbą Kaune, ir į rytus 
nuo jo, tai nebuvo saugu net 
gatvėmis vaikščioti. Kai tie mai- 

i štinmkai nukrito telefono ir te
legrafo laidus, tai Kaunas buvo 
izoliuotas ir atkirstas nuo fron-|o laistyti ją reikia saulei nusi-

svės Alėją. Prie Mickevičiaus | 
gatvės kampo sutikau Petrą Ru ;
secką, ėjusį tuo pačiu reikalu, 
kaip ir aš. Iš Mickevičiaus pa
sukome į Donelaičio gatvę. Čia 

t cėl pamatėme būrį jubduojan- 
čių žmonių figūrų, besiruošian-J 

.v - . ... . % čių prie nedidoko balto mūro joiktumo pasireiškimus, bet tave m. t . » namelio. Tai buvo namas 13 anervų sistemą—niekada. i ..v. Į Pneję pne namų, pamatėme J 
ilgame prieangyje bestovintį že-1 

tai taksai. mYn pasilenkusį akiniuotą dide
liais šviesiais ūsais vyriškis su 

________ I lapine kepure ant galvos, nami
nės medžagos apdaru, susi juo-j 
susį ir apsiraišiojusį šovinių juo j 

. stomis. Jis dalino susimkusiems 
sumestus į krūvą šautuvus ir šo 

: vinių juostas. Tai buvo Vladas 
, Pūtvis. Gavan ir aš iš jo rankų 
(šovinių juostą. Karišką šautuvą 

savo turėjau. Užkavinęs juostą 
ant kaklo, jau buvau besiren-j 
giąs eiti. Bet Pūtvis sulaikė.

Į —Palaukite, pranešiu visiems, 
kas kur turi eiti.

! — Mes jau žinome, — atsa
kiau, — man jau pranešta, kad 
turiu vykti į Šančius. i

* — Vienas negi eisi. Eisite dvie 
se: —Ir VI. Pūtvis nurodė man

: antrininką — Joną Leoną.
: — Niekas jūsų nelies. Pasa
kykit, kad esat šauliai — atsakė 
Pūtvis.”

’ (V. Bičiūno prisiminimai, ci-< 
tuoti J. Matuso Šauliu Sąjungos 
istorija, p.p. 64-69).

j Šaulių įnašas, P.O.W. sąmoks
lą likviduojant neliko nepaste
bėtas aukštų Lietuvos Respubli
kos pareigūnų ir ypač karo va-!
dovybės. Taip, pav.. tuometinis i Vilniaus pusės’ 
Krašto apsaugos ministras p^k.
Povilas Žadeikių rašo:

“Tuomet neramu ir nejauku 
buvo mūsų visam krašte, nes
ginkluotų priešų atsirado keliuo j besiorganieuoj&hčioji šaulių Są 
se frontuose: taip vadinama > junga grįžo prie normalesnio 

suside- Į darbo šis darbas ėjo dviem 
danti išimtinai iŠ rusų sautė sau kryptim: 1) įvairiais būdais bu
rinėje Lietuvdje, gi apie Kuršė- vo pFeciama sąjunga ir 2) buvo 
nūs. Šiaulius ir. Radviliškį švai-

v ^tėsi Bertnon
rfai, kurie grąsihc pačiam Kau

Žmonės gali užmiršti

Vienintelis dalykas, kuris au
ga miestų žemėje, 
(mokesčiai).

Great
America 

Dream it ir i

to padalinių.
Aš aiškiai atsimenu šitokią 

sceną prie Krašto Apsaugos rū
mų: vykdamas į Krašto Apsau
gos ministerijos generalinį štabą 

j vidurriačiu, pastebėjau prie išo
rinių durų būrį žmonių su gink
lais ant pečių. Prisiartinęs prie] 
jų paklausiau. “Kas jūs esate’,! 
ir išgirdau jų atsakymą: “Esa- 

1 me Lietuvos šauliai ir mums įsa 
kyta šią naktį saugoti Krašto 
apsaugos patalpą nuo galimų P. 
O.W. pasikėsi.umų” Pasveiki
nau juos kaip brolius-talkinin- 
kus ir vienam jų paspaudžiau 
lanką. Tai, berods, buvo p. Bi
čiūnas, menininkas, ir rašyto
jas.

. Kauno įgula, ant kurios reikė
jo remtis prieš P.O.W. galimą 
įtaką buvo neskaitlinga. Pir
moje vietoje ouvo Karo Mok/K 
los kariūnai, Artilerijos Moko
moji Kuopa—Panemunėje: Dra
gūnų pulkas — Žaliame Kalne; 
Komendantūros Kuopa ir šau
lių didokas būrys. Nauju Kau
no įgulos viršininku buvau pa- 
ikyręs generolą Galvydį-Bikau-j 
ską, Karo Mokyklos viršininką. 
Šios ir kitos priemonės užbėgo 
nž akių P.O.W maištininkams, 
kurie turėjo planą kaip tik šią 
naktį sukilti, areštuoti Lietuvos 
Ifcbmeto narius, užimti įstaigas, c O 7 
ir išsilaikyti iki ateis pagalba iš

leidus. . < : - - -į
Gera yra mirtą padėti laikas 

nuo laiko po lietum, kad jas pa
lytų.

VAISIAI- - PADEDA- • 
VIRŠKINTI

Kas valgo daug vaisių, tas re
tai kada turės vargo su virški
nimu.

Vaisiai turi savyje tokių sul
čių, kurios padeda skilviui 
“sumalti” patekusį į jį mais
tą ar tai būtų mėsa, duona, 
daržovės, žuvis ir kita kas.

jau se- 
ir kele- 
Kitame 
stovėjo

zucti. Pagrindinis šauliškas dar
bas tebevyko Pūtvių bute. Raš
tinei iš Baldų Komisijos buvo 
gautas milžiniškas, bet 
nes ir apgriuvęs stalas 
tas apdaužytų kėdžių, 
didesniame kambaryje
prie sienos sustabdyti šautuvai, 
vykdomos mankštos ir susirin
kimai. Neturint baldų, buvo sė
dima ant medinių dėžių, likusių 
nuo Amerikos produktų siuntų. 
Elektros šviesa: nuolat sutrin
kant, apšvietimui buvo naudo-, 
jamos žvakės.

(Bus daugiau)
Bet vaisiai taip pat reikia ge-

ŽALIŲ. PUPŲ PJ^UOŠI- \ .. r
’ - ■ 1 : ' H

Tam rekalui ^paimama:
2 pokelius užšaldytų žalių pu

pelių,
1 mažą svogūną -r— gerai su

smulkintą, z
3 valgomus šaukštus sviesto,
2 šaukštus miltų, į

2 šaukštus cukraus,
2 šaukštus acto,
Beto, pridėti:
2 šaukštus susmulkintų pet-

./ 1

grietinės
virto ir

pupeles

?4 puoduko pieno,
1 puoduką rūgščios 

ir 4 juostas bekono, 
kepto.

Reikia išvirti žalias
kaip nurodyta ant pakelio.

Pakepinti svogūną svieste iki 
paraus, prdėti miltų, cukraus ir 
viską sumaišyti.. y

Prie mišinio, pridėti actą, pet- 
rušas ir peną.

Tą masę reikia pavirinti iki 
viskas sutirstės. Tada pridėti nu 
sautintas pupeles su rūgščia 
grietine ir pakaitinti.

Kepsnio virsiu apdėti su su
smulkintu bekonu.

Šios porcijos užtenka šešiems 
asmenims.

Magdalena šulaitienė

r

THAT ARE AtxOWlNG- SAFE

Bends have been be>p^nc to makt 
h&ppy drmm* oocw true for year*.

ymra. That mean* year dreams 
can awn* true foster than ever before. 

Tow can buy shares in your per j 
enlar dream by joining the Payroll

(Min.P.Žadeikio 1954 m. gruo
džio 8 d. laiškas Nr. 1917 V. A. 
Mantautūi, p.p. 2-3).

P.O.W. sąmokslą likvidavus.

se frontuose: 
“Lietuviškoji divizija’,

CHICAGO MOTOR CLUB OH

skubiai ruošiami sąjungos įsta
to - Avalovo bū- tai ir dedamos pastangos juos 

patvirtinti bei sąjungą iegali-

r 6, IWi

Sefvt once be dhfil and shr before sec/ing. McMi 1 cuo
or 1 tervtna

in fbt poot thjrt b

you know it, your Amancaz 
will be a

TM»r*J A SOOOOi F**©* WMkJS

A FUN NEW KOOL-AID* RECIPE

<2r feiio Wk9lBr 
^cuprruik



MICHIANOJE APSILANKIUS
Vieną rytą su Pranu Adomai- Pamatysi ir savo paveikslus, ku 

riais papuošėm vasarnamio sie
nas.

Ji pati vairavo naują puikų li
muziną. Nakties metu per aukš
tus kalnus ir pakalnes, net num 
pasirodė, jog laivu plaukiame. 
Sustojome prie rezidencijos gy- 
vatvorės.Ponia Mačiūnienė įlei- 

I do į vidų, o baltas šunelis pasa- 
| kė “alau”. Aš nustebau, pama
tęs dr. Maciūno egzotiškų gėlių 
nuotraukas, darytas Kaliforni
joje. Spalvos tokios gyvos ir ryš 
k;os, atrodo, taip tikros. Dr. Ma
ciūnas gamtos mėgėjas ir geras 
fotografas, kaip ir chirurgas. 
Sekmadienį dr. Mačiūnas grįžo į 

kuris gy-, Chic įgą, nes turėjo ligonių li
goninėje, be kitu ir kan. Vaclo
vą Zakarauską, kuris sunkiai 
serga.

J. Mačėnas pranešė, kad esą 
susitarta susitikti su dail. Ed. 
Walaiciu New Buffalo, Mich., 
restorane. Walaitis pristatė mud 
diem vieną penią (pavardę už
miršau) iš New Mexico. Užsa-! 
kė kavutės. Mačėnas Walaisiui 
įteikė blanką dalyvauti Čiurlio
nio Galerijos, Ine. rengiamoje 
bendroje parodoje. Po užkan
džių Walaitis pakvietė aplankyti 
jo dailės parodą New Buffalo 
banko fojer, kur buvo išstatyta 
dešimtis akvarelių.

. * j

Atsisveikinome su Walaiciu. 
Jis sėdo į savo Mercedes Benz, 
o mudu su Mačėnu patraukėme 
uogauti. Ten radome ir abu bro-į 
liūs Adomaičius beuogaujan
čius. Diena buvo karšta, 92 laips 
niai, bet pakenčiama.

Pavakariop niudu su Pranu 
Adomaičiu išvykome Chicagon. 
Pakeliuje sustojome atsigaivin
ti prie Dunkin Donuts ir taip 
kilmingai pasiekėme smogo pri
slėgtą Chicagą.

Koresp. M.

č’u patraukėme j Mięhianąį va
sarnamių “koloniją”. Pirmiau
sia sustojome Seminoloj Nr. 20, 
prie Adomaičių vasarnamio. Pie
velėje tarp ąžuolų ir eglių mir
gėjo grybai — raudonos ir gel
tonos ūmedėlės,. Ponia Sofija 
Ądomaitinė mus pasitiko prie- 
an§yje ir paklausė:

— Ar važiuosite uogauti?
— A’šku, važiuosime, — at

sakiau.
— Tai gerai. Domis jau ruo

šiasi važiuoti. Šįmet daug mė
lynių uogų ir tokios didelės, 
kaip vyšnios.

Mums besikalbant, atsirado ir 
dail. Juozas Mačėna 
vena pas Steponą Karvelį, paro
dyti savo pave;kslų.Priėjus prie 
Karvelio rezidencijos, pamačiau 
plakatą “Namas parduodamas”.

— Ką čia sugalvojai,— sakau. 
—Juk čia gyven+i, tai tikras ro
jus.

O jis atsako:
— Per ilgą laiką ir rojuje at

sibosta. Vasarą daug pažįstamų 
atvažiuoja, žodžiu, pilna žmo
nių. Žiemos metu visur balta — 
šalta, ir pagaliau nuobodu, kai 
mieste gyvenimas virte ver
da.;.^ ’ r ’ Į!.

Mačėnas nusivedė mane apa
čion, į savo studiją, kur pro stik' 
lines dūris buvo matyti gražus 
kiemas, pjilnas gėlių, kvepėjo 
tyras pušų ir eglaičių aromatas. 
Parodė jis savo dadbus; prašė pa 
kritikuoti. Kai sugrįžau, ponia 
Adomaitienė sako:
j — Šiandien labai’ šilta, neikite 

uogauti, eikite prie ežero pasi
vaikščioti, kol pietūs išvirs;
? Triese: aš, Pranas ir Domas 
Adomaičiai nuėjome prie ežero 
ii susėdome po stogeliu, pro ku
rį laiptai v?eda į ežerą. Fotogra
fuojamės, o kas antras trečias 
praeina vis lietuviai.
f Ateina ir .Steponas Karvelis, 
lazdele mosikuodamas. Sėdime 
ant suolelių ir žiūrime, kaip 
žmonės maudosi, kaip balti bu
tiniai laiveliai plaukioja.. Aukš
tame kalnelyje saulė atsispindi 
daktarų Dubauskų rezidencijos 
Nuolaidžioje pievelėje, spindulį 
mesdama į langus. Grįžtame at
gal Ponchartratn gatve, netoli 
Karvelio, namo kalnelyje, ąžuo
lyne stogas prastrkišęs, tai dr. 
Onos Vaškevičiūtės namą. Bet 
ji retai atvažiuojanti, sako, lai
ko neturinti....

Vakare pas Adomaičius atva
žiavo dr. A. Maciūnas su žmo
na. Ilgokai vakarojome priean
gy, lemonadu atsigaivindami.Po 
rua Masiūnienė sako:

. — Jonai, dailininke, važiuo
kime pas mus, parodysiu savo 
vyro nuotraukas iš Kalifornijos?

š.

S

t*i

TRAKU MIESTELIO CENTRAS

V
V

> Jauki viešnagė
_ .Visų lietuvių dienraščio “Nau
jienų” nuolatinis skaitytojas ir 
rėmėjas Juozas Goceltas savo 
namuose Marquette Parke š.m. 
liepos mėn. 17 dieną suruošė 
savo giminių ir bičiulių jaukią 
viešnagę, kurioj dalyvavo arti 
50 ne tik iš Amerikos, Kanadoj 
Vokietijos, bet ir iš kitur sve
čių. Prie gausiai apkrauto val
giais ir gėrimais stalo buvo pa
sidalinta įspūdžiais ir linkėji
mais. Iš tolimos Europos atvy
kęs svečias: Katkus (garsios 
Katkų-Katkevičiiį ainis) pras
mingais žodžiais pasveikino gi
minių varduį pažymėdamas, 
kad visus čia susirinkusius riša 
bendra Tėvynės Lietuvos meilė.

Bičiulių vardu kalbėjo iųž. V. 
žemaitis, sujungdamas šias vai-

šes su lietuviškais papročiais ir 
net lietuvių daina.

Svečias Mankų-Man tautų gi
minės (Mantaulo vardas buvo 
suslavintas. į Manko bei Man- 
kauską), kurios šaknys siekia 
13 amžių (Mantautas buvo Lie- . 
tu vos valdovo Traidenio labai 
narsus karo vadas, kuris su savo 

j kariuomene sumušė rusus prie 
Maldėnų (Malodečnos) ir žuvo 
narsiai kovodamas prieš įsiver-' 
žėlius į Lietuvos teritoriją len
kus . Jis dėkojo J. Goceltui, kad 
suruošė šį pobūvį, duodamas 
progos giminėms susiburti bei 
pasisvečiuoti.

Tenka pažymėti, jog J. Gocel- 
tas yra kilęs iš gausios susipra
tusių Marijampolės ^apskr. lietu
vių kaimiečių 
brolis Stasys buvo^ėtu^^j 
priklausomybės 
jaunas išėjo gintį Liė^vosT-IąiSK 
vės ir 1920 m. žįiyp kovoje su 
mūsų klastingais priešais len
kais. i "• V. dč Z.:

Bėglioji kiaulę gilią šaknį

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Iškilmingai palaidotas 

St. Paltus

Po ilgos ir varginančios ligos, 
liepos 25 d. Los Angeles mirė 
teisininkas, žurnalistas, visuo
menininkas St. Paltus, gimęs 
19(Xi m. Lietuvoje (Suvalkijo

je), Amerikon per Prancūziją 
atvykęs jau 1948 m. ir čia dirbęs 
Amerikos teismuose (vertėju ir 
kitose pareigose). Tik atvykęs 
Amerikon, čia,. Los Angeles, įsi
jungė į lietuvišką veikią, tada 
dar išimtinai vadovaujamą se
nosios kartos mūsų ateivių. 
St. Paltus buvo tolerantingas, 
greitai susigyveno su senosios 
kartos veikėjų pažiūromis ir 
siekimais, dėl to buvo jų mielai

> '^įimainas Jr suprantamas.
Ą’.-;
; ykįBuvo - piMkus kalbėtojas - pra- 
.Kaltalinkas šventėse, minėji
muose. Turėjo retų gabumu.^W 
buvo vienąs iš tetųjų, turėjęs 
“fotbgrafiiįį atmintį”. z

DalyvavS ir vadove

Paklausti, kodėl neskaito lie 
tavišky knygų, suvažiavimo da-1 
lyviai pasisakė:

Neskaitau, n^s kai lietu
viškos mokyklos mokytojai pri
versdavo, man davė labai ne
malonų įspūdį. Aš ir neturiu 
daug laiko. (Daiva)

— Aš dažnai lietuviškas kny
gas skaitau, ne tik su mokykla. 
Daugiausia mama parveža nau
jai išleistas knygas ir mudu stf 
broliu perskaitom. Man patinka 
geros knygos apie jaunimą, dau
giau moderniškos. (Judita)

— Aš neskaitau lietuviškų 
knygų, nes man jos neįdomios. 
Jos liktai apie istoriją arba yra 
tokios komplikuotos, kad ne
gali suprasti. Angliškos knygos 
yra įdomesnės. (Linas) .

, — Aš skaitau įdomias lietu
viškas knygas. Mėgstu skaityti 
apie mano amžiaus žmones kny
gose ir jų atsitikimus ir nuoly- 

Į kius. Aš neinėgstu knygų, ku- 
I rios turi tokius ilgus žodžius,

Fe, Ramo\ėnuose, Sauliuose!, . Rad . visai negali suprasti, ka 
Radijo valandėlėje, SLA, Teisi- ( nori-pasakyti;

Ką Senpile galvoja apie skaitymą 
devynių iki pirmos” ir taip pat 
apysakas, romanus, pvz., “Be 
namų”. Man jos patinka, nes 
galiu jaunimo knygomis susido
mėti ir galiu per romanus grįžti 
j praeitį. (Rūta)

Man patinka skaityti lie
tuviškas knygas, kurios apie 
Lietuvą papasakoja. Ir istorija 
ar legenda man patinka, nes 
galiu žinoti, kaip protėviai gy
veno ir kaip mūsų žemė buvo 
valdoma arba kaip ji atrodo. 
Man tokios knygos patinka. 
(Aleksandra) :

— Aš skaitau ne knygas, bet 
pasakas. Aš esu tik 11 metų ir 
nesuprantu knygų. Kai aš skai
tau pasakas, mano močiutė 
man padeda. (Gbrielg)

ninkuose, Žurnalistuose ir daugi 
kitur.

Los Angeles lietuviškoji vi
suomenė šiam tauriam lietuviui 
atsidėkojo, jį iškilmingai palai
dodama Los Angeles (Culver Ci
ty) Šv. Kryžiaus kapinėse liepos j3UgįHU jajj^Oe Mėgstu skaityti 

.29 d., į kur jis, po rožančiaus ?r i ^nygas a,pje jaunimą, pvz., “Nuo 
šv. Mišių, atnašautų paties kle
bono prel. J. Kučingio šv. Kazi
miero bažnyčioje, buvo atlydė
tas gausaus būrio jo bendradar
bių ir gerbėjų, kurių vardu, po 
kun. dr. A. Olšausko maldos, 
asistuojant ramovėnų ir šaulių į 
garbės sargybai, atsisveikinimo!
kalbas prie kapo pasakė: velio- pirmininkas J. Ruokis velionio 
nio kolega teisininkas (bendra- sūnui Alfredui įteikė Lietuvos 
iflarbis iš Lietuvos laikų) žarna- trispalvę, kuria buvo pridengtas 
listaslgn. Medžiukas — atsisvei-pauraus, tylaus, gilaus patrioto,’ 

’ kinęs’ savo ir'šeimos, taip pat 4 lietuvio visuomenininko St. Pal-

— ‘Kai reikia mokykloj skai
tyti, tai skaitau. Paskutinė kny
ga buvo “Du draugai”. (Vik
torija)

— Aš skaitau lietuviškas kny
gas dažniausia vasarą, kai turiu

MAŽAS NUOSTOLIS ■
— Priimk mano nuoširdžią 

užuojautą! f
Už ką' gi?-; '
— Girdėjau, kad tavo žmona 

pabėgo su tavo šoferiu.
— 7Ach, nieko tokio: Aš vis- 

vien rengiausi jį atleisti.

radijo valandėlės ir teisininkų 
bei žurnalistų vardu, A. Audro* 
nfš‘— ramovėnų, A. Mažeika — 

vadovavo dauge- ALTos, J. Ruokis — šaulių, Ka- 
ję organizacijų; ALTe, BAL-talikų Darbo Fderacijos vardu

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOSi ;i

50 metų studijavęs, kaip l

’ U. KAISTAS B EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, EL 60629 ♦ TeL J25-2787

MARIJA NORIchi.'iim

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

v >501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦.Tel 925-271J
- . ■. . ■

\ A <•

Aleksas Ambrose,

autorius, . « 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos. lietuvių istorijų 
(1869 — 1959 metai).;

664 psl., vardynas.
. Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

lFF.ll I

ATEINA LIETUVA,
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 
. (r patarė mums toliau studijuoti.

| 7 Krina |25. Kieti virieliri. Paltas 32. ~ ’

RW’“' NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, IE 50608

— adv. V. Kazlauskas, teisinin
kas J. Kutra — Centrinės Lie
tuvių Teisininkų Draugijos 
Tremtyje vardu ir O. Rasutie- 
nė — Bendruomenės vardu. . -

Šaulių J. Daumanto kuopos

taus karstas — liepos 29 d. Los 
Angeles Šv. Kryžius kapinėse 
jj laidojant. ;

Amžinybėn dabar jau iške
liauja daug senesnio amžiaus 
lietuvių veikėjų, visus juos pa
lydime ;su gailesčiu, ir liūdesiu, 
bet St. Paltus buvo vienas iš re
tųjų, kurį palydėjome pasižadė
dami jo garbingą atminimą sa
vo širdyse išlaikyti, ilgiems lai
kams.. St. Paltaus -žmona mirė 
prieš 13 metų irgi .čia, Los An
geles. Liko sūnus Alfredas' ku
riam priklauso nuoširdi lietu
viška užuojauta. • .

VI. B.

VIS VIEN BŪTŲ TAS PATS
Karininkas į, intendąrtūros 

sandėlio tarnautoją:
— Arsukvnilai? Duodi man 

vieną juodą, b kitą geltoną- ba
tą? ; /

— Tai kas, ponas kapitone, ir 
antroji? pora yra tokia! — atsakė 
tarnautojas. k * r

t

ENERGY 
WISE /

f' ■<

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, .merio.Jr metalu 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenttą, Vines 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankod, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t> 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkltelės ir A_ Varno 
kūrybos pcveikalais, 365 puri. knyga kainuoja tik. 33.

• DAINŲ ŠVENTUS LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tak
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalu, 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už H. ’

'• LTETUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TtmaJausks 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės !■ 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvienam 
HetuviuL Leidinys fflustruotas nuotraukotnia, pabaigoje duodami 
vltovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių iamėūpia. Kaina M.

"9 K4 EAUMfS E1MM, ralytojc* Petronėlės Orintritėf atsi
minimai Ir mfntr» apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolieviku okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiua, 
bet kainuoja tik #3. 1

• JuLTUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras, 
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po®- 
riją. Dabar būtu jj pdlma pavadinti kovotoju ui imogaua telsea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja M.

> BATYTONtS NOVELtS, M. loačenko kūryba, J. VatalSa 
vertimas. M0 pat knygoje yra 40 aąroo^ngų novelių. Kaina H.

Knygos gaunamo* Naujienose, 17W So. Halted St. Chfeaga, 
IE KMML DSaakasf pafta, priKJ Man fMtnttan ■aldam&

3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday. August 6, 1932



Aleksandras Čaplikas

veiksmas.

(Bus daugiau)

veik visą tą sąsiauri atidavė Sovietams, bet į savo 
vidų, į savo teritoriją sovietinių bazių neįsileido-

<■ — Rusai yrą įsitikinę, kad 
karo pradžioje Amerikos sateli
tai pasivys paleistas Sovietų ra
ketas ir jas sumuš.

— Sovietų valdžia yra įsiti- 
kiftusi. kad JAV gali pradėti 
uaikiuii Sovietų karo centrus 
i erdvės.

— Vienoje japonų belaisvių 
stovykloje žuvo 3,000 belaisvių 
Įvairių bandymų metų, tvirtina 
Morimura.

— Subankrutavus Lenkijai, 
subankrutuos visa eilė Europos, 
ypač Vakarų Vokietijon, bankų. 
Lenkija vokiečiams daug sko- 
libga.

okupuotus Pabaltijo kraštus. Chicagos lietuviai didžia 
dalimi palaikė Liudo Kairia pusę.

Kadangi Lietuva yra Sovietų Sąjungos okupuota ii 
kadangi Sovietai bando įvairiomis progomis sudergti lie
tuvių patriotų pastangas, tai JAV teismui yra neįma

.veikėjas gali efektingiausiai ai 
stovaųti ir Susivienijimą pij

žarijose, kgip; Amerikos Lietu
vių Tautinėje Sandaroje ir Lie
tuvių Tautinėje Sandaroje ir 
Lietuvių Tėvynės Mylėto j ų 
Draugijoje. Mano manymu, yra 
svarbu reikštis visose patrior 
tiškose draugijose, kurių tikslai 
yra panašūs j mūsų Susivieniji
mo tikslus. Be jokių kompro
misų visuomet remiu lietuvišką 
veiklą, pagrįstą tautiškais ir de-

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI .DIENRAŠTI "NAUJIENOJ**

—• Japonai pripažįstą, kad 
Antrojo paša utinio karę pabai
goje jie nunuodijo ;^4 kiniečius, 
pavojingus Japonijai.

— Žurnalistas Seičį Moriinu- 
ra savo knygoje tvirtina, kad 
karo metu japonąi nuodijo ki
niečius, korėjiečius ir net ame
rikiečius. Jis tai patyręs iš ke
turių buvusių japonų karių.

— Arkivyskupo j. Bernardu 
77 metų amžiaus motiną gy
vens Chicagoje seselių -prie- 
giaudoje. t .,

— Rumunija i$ Rusįjps ne
gaus jokios paramos. Ji tikisi 
pinigų iš Vak. Europos ir JĄV.

kimo pavyzdžiu.
Tad, kiek leidžia sveikata įr 

laikas, visur remia pozityvią lie
tuvišką veiklą ir tuo pačiu ragi
nu brolius lietuvius, kur jie be
būtų Lietuvoje, .Amerikoje ar 
Kanadoje gimę, jungtis į mūsų 
garbingosios organizacijos SLĄ 
augimą.

Jeigu šios kadencijos metu 
kada, nors persistengiau ar kąį 
kam atrodžiau perdaug šališkas 
kuriuo nors klausimu, tai dabar 
prašau savo brolius jr seseris, 
SLA .veikėjus, man atleisti, ži
nokite, kad mano intencijos vi
suomet buvo, yrą įr bus: tegy
vuoja ir klesti mūsų Susivieni- 
jimąsl

Šia proga noriu padėkoti Su
sivienijimo nariams, tiek savo 
pažįstamiems, tiek tiems na
riams, su kuriais neteko artimai 
bendradarbiauti, už tai, kad jūs 
visi savo kuopose pareįškėte pa
sitikėjimą inąno atliktiems dar
bams ir mane vėl išrinkote Susi
vienijimo viceprezidentu. Steng
siuos neapvilti jūsų broliško pa
sitikėjimo. Ačiū Jums!

Baigdamas linkiu visiems de-

20 metų nušovė Chicagoje policininką, bandžiusį jį su
imti. Pagal Witherspoon, jis rengėsi atiduoti pistoletą 
ir atsitiktinai iššovė, pataikydamas policininkui į pilvą. 
Kadangi kišenėje Witherspoon turėjo 10,000 dol., tai jis 
1955 metais galėjęs papirkti Chicagos policininką. Chi- 
cagos teismas nuteisė Witherspoon mirčiai. Jam net buvo 
paskirtos 15 egzekucijų datos, o vieną kartą egzekucija 
buvo sustabdyta tik prieš 4 valandas. Dešimti metų jis 
praleido Cock apskrities kalėjime. Tačiau Bill Wither
spoon nenuleido rankų ir pats asmeniškai kreipėsi Į Įvai
rius teismus. Jo motyvacija buvo tokia: kadangi jo teis
mo prisiekdintieji buvo parinkti taip, kad jų tarpe ne
būtų netikinčiųjų į mirties bausmę, o pagal apklausinė
jimus Chicagos 52% gyventojų netikėjo Į mirties baus
mę, tad tokiu būdu jis neturėjo tikros visuomenės repre
zentacijos. JAV Vyriausias teismas sutiko su Wither
spoon 'skundu ir jis sugrįžo laisvėn.

Dabar mes esame bendradarbiai Amerikos judėjime 
prieš mirties bausmę. Ar Witherspoon sauvališkai nušovė 
policininką? Kas žino? Aš tik žinau, jog paleisti laisvėn 
žudikai antrą karta mažiau žudo už pirmasykius žudi
kus. Reikia tikėti į žmogaus pasikeitimą geron pusėn. 
0 asmeniškai aš netikiu Į mirties bausmę, nes aš nenoriu 
suteikti valstybei tekios didelės jėgos prieš žmogų. Galų 
gale, Jėzus Kristus buvo valstybės nužudytas dėl prasi
žengimo veikusiems Įstatymams.

Žinia, kad JAV teismuose yra keliamos bylos kai ku
riems lietuviams dėl žydų žudymo ar prisidėjimo prie 
žudymo Antrojo pasaulinio karo metu. Kadangi tie lie
tuviai nepasakė apie savo veiklą prieš žydus JAV imig
racijos pareigūnams ir vėliau gavo JAV pilietybes, tai 
dabar, jei bus rasti kalti, praras pilietybę ir gali būti de
portuoti, nors dabar nei vienas toks asmuo nebuvo depor
tuotas Sovietų Sąjungon.

Chicagoje federaliniame teisme neseniai vyko Liudo 
Kairio tokia byla. Sprendimas dar nepadarytas. Sovietų 
Sąjunga pristatė liudininkus, kurie buvo apklausinėti 
kaltinančių ir ginančių advokatų, nuvykusių Į Sovietų

— Tiktai 35% Papua biznių 
pajėgia pelningai verstis, o vi
sos kitos bendrovės turi n uos-

pačioje •ovUtinėįe epaudeje, tiesiog pradėjo kai 
tinti Lietuvos vyriausybę organizuojant provofca 
cijas prieš Sovietu garnizonus Lietuvoje, repre 
suojant progresyvius asmenis Lietuvoje, ypatin 
gai tuos, kurie kontektuejąsi gų Sovietų garnizo 
nų nariais, ir taip toliau. Augo (tampa, kol 1940 m

Sovietai, nors ir pralaužė tą Manerheimo liniją, 
karas tęsėsi nuo 1939 m. lapkričio 30 d. iki 1940’m. 
kovo 12 d. Vis dėlto Sovietai sudarė sutartį su ta 
pačia Suomijos vyriausybe, kurią buvo pasinešę 
sugriauti, o ne su ta jų pastatytąja, taip vadina
ma, komunistine Kusineno ir jo sėbrų liaudies 
vyriausybe.

Kas Įdomaus atsitiko šiuo atžvilgiu, buvo tai, 
kari suomiai sudarė taikos sutartį ir pagal ją už
leido Sovietams gana daug savo teritorijos, ypač

vietų kariuomenė negavo. Pasitenkino tada tuo, 
kad tą teritoriją, kurią gavo iš Suomijos, rytinę 
jos dalį, Įjungė į taip vadinamą Karelijos TSR- 
ASSR autonominę respubliką, kuri buvo Rusijos 
sąstate, pavadindami ją dabar Karelų Suomių Są
jungine Respublika SSSR. Tokiu būdu, laukdami 
tolimesnių progų, kada bus galima visą Suomiją 
į tą Karelų Suomių SSSR įjungti.

Taip pat įdomu, kad Kusinenas, kuris buvo 
tos vyriausybes vadas, dabar buvo paskirtas Ka
relų Suomijos vyriausybės vadu, laukdamas kada 
jis tą savo autoritetą galės išplėsti į visą Suomiją. 
Jr tas žmogus buvo laikomas toje pozicijoje iki 
1956 metų, vis laukdamas tos progos. Pagaliau 
1956 m., parodydami ypatingą draugiškumą Suo
mijai. Sovietai nutarė Karelų Suomiją panaikinti 
ir ją paversti vėl Karelijos autonomine respubli-

— -Chicagos policiją aprami
no gangsterių veikla, žudynės 
sumažėjo.

Per paskutinius trejus metus 
man teko prabilti per P. Višči
nio, Brockton, Mass., ir Minką, 
Boston, Mass., radijo valandė
lės ir visada primindavau mūsų 
Susivienijimą.

Per paskutinius trejus metus 
esu Bostono Lietuvių Tarybos 
pirmininku. Kasmet teko suda
ryti delegacijas iš Bostono vei
kėjų ir Vasario 16 proga gauti 
proklamacijas is ^Massachusetts 
gubernatoriaus Edward J. King 
ir .iš Bostono bįurnjistro Ęevin 
41. White. Taip pat 'gavair ptą- 
kiamarijas, i&{ Bąstoho < -miesto 
tarybos. Kasmet Vasario*! 6 pro
ga’vadovavau Amerikos ir Lie
tuvos vėliavų iškėlime ceremo
nijoms prie Bostono rotušės. 
Kasmet kalbėjau per Petro Viš
činio ir Stepono Minkaus radijo 
programas ir apie Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą.

Lietuvių vardu taip pat svei
kinau ukrainiečius, ir latvius- jų 
nepriklausomybės minėjimuose.’ 
Lietuviams atstovauju ir ^Pa
vergtų tautų savaitės** minėji-1 
muose Bostone. ;

1982 m. pavasario numerio,. 
The Truth, Action, Massachu
setts, leidžiamo rimto antiko
munistinio laikraščio editorials 
buvo atspausdintas ilgas redak
toriaus Tuttle pasikalbėjimas 
su manimi apie Lietuvos kovas 
dėl nepriklausomybės ii laisvės 
atgavimo. ?

Nors kurį laiką buvau pasi
traukęs, Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugija savo rinkiniuose 
pernai mane vėl išrinko Draugi-, 
jos pirmininku.

Man džiugu konstatuoti, kad 
einu vicepirmininnko pareigas 
dar ir SLA draugingose organi-

— Nairobi mieste kareiviai 
suėmė beveik tūkstantį avia 
rijos karių.

— CeiĮkija nepajėgią paga- 
miati reikalingų maisto produk
tų. Manoma, kad yyriąusybė 
nepajėgs mokėti §fcohĮ užsienio 
bannkams. Buvusi vyriausybė 
pasiskolino,

"Valstybėm, ir pradėjo iš karto. Pradžioje, grynai 
straipsniais spaudoje. Staiga Sovietų spauda, jau 
nuo kovo mėn., pradėjo labai įdomiai rašyti, kas 
darosi Baltijos valstybėse.

Vasario mėn. Lietuva prisijungė prie Baltijos 
ententes. Kovo mėn., kai tik su Suomija buvo vis
kas sutvarkyta, Sovietų spaudoje pradėta pulti 
Baltijos entente. Lietuvos prisijungimas prie tos 
ententes traktuojamas kaip nedraugiškas žings
nis Sovietų Sąjungai Sudarytąją Baltijos valsty
bių ententes sutartį Sovietai įžiūri kaip karinę 
sutartį su antisovietine pakraipa. Tokia kampa
nija buvo varoma spaudoje nuo kovo mėn., pir
moje eilėje prieš Lietuvą, prieš visą smetoninį re-

Alęk&itfldi as Čaplikas

SLA viceprezidentoAleksandro 
Čapliko pranešimas Seimui

sveikatos, rimties, ri-
šąąi keliamus klausimus.

AkkęąfldrM į. Chaplikas
SLĄ viceprezidentas

1940 m. kovo 12 d. tas visas “biznis” su Suo
mija pasibaigė pusiau pergale. Galų gale, Sovie
tams neteko Suomijos įsigyti; reikėjo pasitenkinti 
Karelų Suomijos SSSR sudarymu. Bet užtat, da
bar jau kariuomenė buvo laisva. Sutartis buvo 
sudaryta ir kariuomenę buvo galima panaudoti 
kaip nori. Nuo kovo 12 d. laisvos rankos atsirado 
jau toliau varyti “biznį” su tom trim Baltijos

ar norėtų klausyti. Taigi, Sovietų dokumentuose nega
lima atskirti tiesos nuo melo, žodžiu* Liudas Kairys ne
turi Witherspoon sprendime nurodytos gyventojų repre
zentacijos, nes esu tikras, jog JAV gyventojų dauguma 
netiki Į Sovietų žinias.

Tačiau kažkas keisto pasidarė su Liudo Kairio ad
vokatais. Koks reikalas jiems buvo važiuoti į Sovietų 
okupuotus Pabaltijo kraštus ir apklausinėti neva liudi
ninkus? Kokie tai gynėjai, iš karto priimą ginčytiną 
reikalą? Bill Witherspoon man sakė, kad jis atsakė 
savo advokatus ir pats pasiėmė ginti savo bylą. Dabar 
jis dėsto kursus teisės mokyklose kaip sužadinti pilie
čiuose norą save apginti teisme. Kodėl Kairio advokatai 
nekelia svarbaus procedūrinio klausimo dėl Lietuvos su
verenumo pažeidimo, kai už ją kalba jos okupantas Ru
sija? Man regis, kad JAV teismuose Antrojo pasaulinio 
karo nusikaltimais apkaltinti lietuviai nebus nuteisti, nes 
nėra ir negali būti objektyvios kaltinamos medžiagos. 
Tačiau, gal būt, yra geriau apkaltintiems naudoti savo 
galvas, vietoj nesusigaudančių ir norinčių paekskursuoti 
advokatų.

Gi Drauge Bronius Kviklys visiškai nusikvikliavo. 
Anot jo, baisūs dalykai darosi, nes JAV teisme atsidūrė 
visa lietuvių tauta. Esu tikras, jog nei teisėjas, nei ad
vokatai Liudo Kairio byloje net nesapnavo, kad jie teistų 
lietuvių tautą. Tokiais rašiniais Kviklys teužgauna lie
tuvių visuomenę. Sakytum, kad jis rašo, norėdamas už
stoti Liudą Kairiu Bet koks skirtumas tarp Kviklio-ir 
rusų bolševikų-,, kurie.kaltina lietuvius'partizanus hitjė- 
rizmu ir karo pradėjimu prieš Rusiją? Ir dabar rusai 
kaltina Liudą; Kairį hitlerizmuj vedusiu lietuvių tautą 
pragaištin. Silogizmai tie patys. Ponas Kvikly, užtenka 
kvaršinti skaitytojus kvailybėmis — laisvame pasaulyje 
lietuvių tauta yra žinoma kaip nekalta bolševikų auką,, 
o ne kaip nusikaltėlė. Gi JAV valdžia nuolat primeną 
rusams ir visam pasauliui, kad Lietuva turi sugrįžti į 
laisvų valstybių bendruomenę. Teisėjas turėtų papeikti 
Draugo laikraštį už teismo orumo pažeidimą.

Lietuvių tauta aktyviai kovoja prieš okupantus ru
sus. Ji nepavargo savo likiminėje kovoje, senųjų gretas 
pakeitė jaunieji. Ir štai praeitais metais KGB vicevirši- 
ninkas Viktor čebrikov pasisakė prieš lietuvius, ukrai
niečius ir armėnus, keliančius nerimą visoje Sovietijoje. 
Tačiau KGB neišdrįso pradėti naujų masinių areštų, nes 
pabijojo vidinio sukilimo. Dąbar Sovietų teismai vėl yra 
slapti, kad neiššaukus gyventojų pasipriešinimo. Tad da
bar KGB panoro pakabinti savo purvinus baltinius JAV 
demokratiškuose teismuose. Guvūs lietuviai turėtų iš
šluoti tas komunistiškas šiukšles iš JAV teismų. Piliečio 
teisės čia yra didžiausios visame pasaulyje ir teismo už
davinys yra tų pilietinių teisių apsaugojimas.

Juozas Nendriūnas

Jaunesni advokatai studi
juoja laikraščių įžeidhnp bylas, 
ąęĄ pasksitiniu metu ’teismai 
pradėję skirti -dideles baudas.

JAV kariuomenės vadovy
bė mažina kareivių
skaičių ir samdo/daugiau spe
cialistu. ' ..... v',/. f

ka. Tai buvo įvykdyta jau destalinizacijos metais. 
Taip sakant, sakydami suomiams:

'— Mes čia nieko neketiname daryti. Būkite 
ramūs, jūsų pavojus pražuvo.

Ir įdomu čia vėl parodyti, kad tas pats Kusi- 
nenas, kuris buvo laikoipas tokioje antraeilėje 
pozicijoje, antraeilės sąjunginės respublikos vy
riausybės vado pozicijoje, faktiškai prezidento, 
galima pasakyti, su Paleckio vieta (okup. Lietu
vos respublikoje), buvo iš karto perkeltas i Mask
vą ir tapo paskirtas CK — centro komiteto sekre
toriumi ir politbiuro nariu, kuo jis anksčiau ne
buvo. Jis buvo padarytas didžiule Sovietų hierar
chijos figūra. Iki tol buvo laikomas labai jnažoje 
pozicijoje, laukiant kada ateis laikas užimti di
delę, svarbią Suomijos vado poziciją. Kai pamatė, 
kad tas jau nebegalioja, tai padarė jį vienu ii 
stambiausių Sovietų S-gos lyderių tik tada, kada 
jau galutinai atsisakė tos vilties kada nors Suo
miją prisijungti. Čia gana tokia tipinga istorija.

SOVIETŲ SĄJUNGA PRIEŠ 
BALTUOS VALSTYBES

(Tęsinys)
Ir dabar tos sutarties pagrindu, ir turint sa

vo naują užnugarį — komunistinę vyriausybę, 
Sovietai visu ypu puolė tą vyriausybę įstatyti 
Helsinkyje, Suomijos sostinėje, bet buvo sulaikyti 
prie Manerheimo linijos, suomiai pasipriešino. 
Tris mėnesius jie nieko negalėjo padaryti su Ma
nerheimo linija. Pagaliau pasirodė, kad tai yra 
nemenka, kokio ketvirčio milijono kareivių reika
laujanti karinė operacija, o tai yra didelis ka
rinis dalykas ir reikėjo sukoncentruoti Visas ka
rines jėgas tai Manerheimo linijai pralaužti. Ži
noma, pralaužė, bet su didžiausiomis aukomis. 
Niekas nesitikėjo, kad tai bus taip sunku, ne tik 
Sovietų Sąjungoje, bet ir pasaulyje. Ir kai jau 
j rasi laužė per tą Manerheimo liniją, tai tada už
ėmė tos teritorijos gana daug, bet vis dėlto su 
didelėmis kovomis.

Nežiūrint, kad Vakarų sąjungininkai karia- 
'o su vokiečiais, atsiradus galimybei, jie pradėjo 

ekspedicinius karinius korpusus % į 
. icni ” ” io iškilti didelis konfhktis. Ir Hitle- 
] s :uci oct ?’■. Sako: žinote, užtenka; baikite 
‘ą rtikalę. ne^ aip čia gali būti labai didelių 
. - :p:’kacijų. Žo<’ in. spąudži

A. Pleškys **

Lietuvos inkorporacija į Sovietų S-gą 
istorijos ir teises požiūriu

(Prof. dr. Aleksandro Štromo paskaita)
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Kviklys skleidžia sovietinę propagandą
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Strset 

Valandos pagal susitarimą,

Charles Stasukaitis

Prof. Adomo Varno pieštas milžiniškas “Mindaugo krikštas

s

1982 m. liepos 21 dieną mirė 
difflbrnuolas ekonomistas Anta- 

; nas Cukuras. Priklausė korp.
Marquette Parko

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
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binui užplūstant mūsų kraštą, 
velionis, gelbėdamas savo šei
mos gyvybę, su didžiausia šird
gėla apleido savo gimtinę ir iš
vyko nežinomam likimui. Ta
čiau atvykęs į šį kraštą Anta
nas nepasimetė tautų maišatyje, 
bet griežtai išlaikė lietuvišku
mą, patriotizmą savo tautai ir 
Tėvynei, todėl išauklėjo dukrą 
ir tris sūnus, kaip ąžuolus, gry- 

[ nai lietuviškoje dvasioje.
Išeivijoje Antanas įsijungė

Laikas atsikvošėti
Ne vieną kartą esu .rašęs, kad 

mums lietuviams seniai jau bu* 
vo laikas išsipagirioti nuo rusiš
ko žodžio sovietas ar sovietai. 
Šis komunistiniu revoliuciniu 
grupių pavadinimas sovet atsi
rado caristinės Rusijos imperi
jos carą ir jo valdžią vereant, ir 
tada iš tų grupių atsiųsti į Mas
kvą delegatai buvo vadinami 
sovietais. Iš čia ir kilo naujasis 
Rusijos imperijos pavadinimas 
Sovietų Sąjunga.

Jei’anais laikais tie “sovietai” Samogitia, 
Maskvoje kiek nors reikšmės ir Liet. Namų Savininkų draugijai 
turėjo, tai po poros metų šis pa- organizacijoms.
vadinimas liko tik simboliu, nes! ^>0 ^Lšių šv. M. Marijos 
visa vadovavima pasisavino Ko-i^m^mo Parapijos bažnyčioje 
mukistų partija? Labai greit jo-1 Marquette Parke, buvo iškilmin- 
je išbujojo vien tik didrusiškas palaidotas Šv. Kazimiero 
nacionalizmas, ir ligi-šanden. bet Lietuvių kapinėse, 
kokius tos imperijos reikalus.
tvarkant, tiek pačiame imperi-Į Antanas Šakalys mirė liepos 
jos viduje, tiek ir santykiuose dieną. Gimęs Skuodo vals- į saulių eiles, kad prisidėjus, 
su užsieniu, 1 
rusus.

Todėl, manyčiau, kad visiš
kai tikslu būtų, jei mes lietuviai 
tiek savo rašiniuose, tiek ir sa
vo visuose laikraščiuose bei 
knygose, užuot rašę sovietai ar 
Sovietai (sovietišką imperiją 
vadinant), rašytume vien tik ru
sai, kai liečia paskirus asmenis, 
o Sovietų Sąjunga —Sov. S-ga 
(sutrumpintai), kai liečia pačią 
imperiją

Seniai jau laikas liautis sveti- 
mose. kalbose nevykusių pava
dinimų pamėgdžiojimo.Visi mes 
pukiai žinome, kad mūsų šalį 
pagrobė ne kokie “sovietai”, o 
tik tikri nacionalistiniai rusai, 
tad juos ir vadinkime tik jų var
dais, o ne kažkokiais dingusiais 
miražais.

Juozas žemaitis

J. Skeivys.
Liepos 29 d. koplyčioje kun. 

Mažrimas sukalbėjo rąžančių. 
Kun. V. Mikolaitis atliko įpras
tines laidotuvių apeigas.

Šauliai iš vakaro ir laidotu
vių dieną uniformuoti nešė gar
bės sargybą, nešė karstą. Iš viso 
vyrų ir moterų uniformuotų bu
vo apie 25. ,

šv. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje šv. Mišias at- 

| našavo ir pamokslą pasakė kun.
V. Mikolaitis. Mišių auką nešė! 
sūnus su seserimi.

Suvirs 30 mašinų palydėjo į
tematome vien tik čiuje, Užluobės kaime. Anieri- kiek sąlygos leido, prie savo šv. Kazimiero Lietuvių kapines. « . v w v t vii —• i v y a « • ikoje išgyveno 33 metus. j tautos papročių ir kalbos išlai- 

Giliame liūdesyje paliko žmo- ’ kymo, prie Tėvynės išlaisvini- 
na Jadvyga, duktė Adelė, trys mo iš raudonojo teroro. Juk 
sūnūs ir kiti giminės.

Priklausė šaulių rinktinei, 
Marquette Parko Liet. Namų 
Savininkų draugijai ir Lietuvių 
Susivienijimui.

Kūnas buvo pašarvotas Pet
kaus Marquette koplyčioje. Lie-.
pos 28 d. vakare koplyčioje 
maldas sukalbėjo kan. Mažri
mas ir kun. V. Mikolaitis.

šaulių S-gos vardu atsisveiki
no Vytauto Didžiojo rinktinės 
vicepirmininkas ir sekretorius 
J. Mackonis tokia kalba:

“Negailestingoji mirtis 1
aplankė mūsų rinktinę ir amži-’ žmonai Jadvygai, dukrai Ade

lei, sūnums: Antanui, Romui ir 
Broniui su šeimomis, pavergto7 
je Lietuvoje likusiam broliui 
Pranui su šeima ir kitiems gi
minėms bei artimiesiems.

O Tau, mielas Antanai, am-

j mielas Antanas tikrai tikėjosi, 
kad nors prieš saulėlydį dar su
grįš į savo gimtinę, į Skuodo 
apylinkes, ir savo laukuose baigs 
šios žemės laikiną kelionę. Ta
čiau Visag^lrs'neišpildė jo troš
kimo.

Apart šaulių Sąjungos, velio
nis priklausė Marquette Parko

i Liet. Namų Savininkų draugijai 
j ir Susivienijimui Lietuvių Ame- 
irikoje.
I - Todėl Vyt; Didž. šaulių rink- 
tinnės vardu, ir savo asmeniš
kai, reiškiu gilią užuojautą ve- 

vėl, lionies gyvenimo draugei —

Maldas sukalbėjo kun. V. Miko
laitis. Kun. Mažrimas sukalbėjo 
Angelas Dievo, vadovavo giedo
jimui “Marija, Marija” ir Tau
tos himno.

D. Petkus senuos vardu vi
sus dalyvius pakvietė į “Dainos” 
modernųjį restoraną; Pasirodo, 
kad naujame restorane ir me
niu pakeistas. Iš viso dalyvavo 
110 asmenų.

Po 1 vai., padėkoję šeimai už 
skanius pietus ir gėrimą, skirs- 
tėmės į namus.

Funeral Home and Cremation Service

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA ir didžiausia laidojimo įstaiga 

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

2533 W. 71st Street

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

> > ž 1410 So. oOth Ave., Cicero
* Telet 476-2345

E

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Kai kartą Romoje vyko olim-1 
piniai žaidimai, iš ten atėjo toks'.v 
pasakojimas:

Tarpe viešbučio, kuriame ap-Jl 
sistojo vyrai atletai, ir viešbu-įf 
čio, kuriame apsistojo mergai- 1 
tės atletės, buvo pastatyta tvora | 
du sykiu aukštesnė už tą, kurią ?] 
turėjo peršokti atletai rungti-!! 
nių metu.

PERK KAUSTYMAI
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikites automobiliams pastatyti

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

@ Kartais ir be velnio, vel
niškai padaroma.- (Vaižgantas)

Namų SaviYiinktJ draugijos ir 
savo šeimos vardu atsisveikino

IHUU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla, 3371® 

TeL (813) 321-4206.

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 rak ryta. 
Stotie WOPA - 1490 AM 

tmsti vejamos iš studijos
Marąvett* Parka.
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Leidimai — Pilna apdraw& 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8068

Apdrausta* pericraustymas 
Ji Įvairi v atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arta 37M996

SOPHIE BARČUS

VerfėĮt —- Aldona Oauku* 
Talafu 77M 543

71Si So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60€29

RADIX) PROGRAMA

Seniausia UetmriQ Radijo progra
ma Nawjegeje Anglijoje, U stoties 
WT-YM, 1380 banra AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
žinių santrauka. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. šią programa veda Stepo 
oas ir Valentina Minkai. Btcme 
reikalais kretpts į Baltic Flonsta — 
gėlių bei dovanų krautuve, SOX t. 
Broadway, So □•sieti, Maes. 02127. 
Telefonas 268-009. Ten pat gau- 
oamca “Naujienos". didelis pasi
rinkimas lietuviškų knygų irJLie- 

ttrrtš’ro novarm

NUO

1914 metu
Midland Savings aptar 

nauja taupymo u namiį 
paskolų reikalus visos mū- 
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą- Mes norėtu
me būti jums naudingi iime būti jums naudingi 
ate«tvie.

S^skaiU* apdr«w«tOT 
iki $100,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 6062> 

▼±i R25-74OO
9929 SO. MARL CM AVČ4 

Bridge view, IL 60455 
TeL 598-9400

nai išskyrė iš mūsų tarpo gar
bingą narį, a.a. Antaną šakalį. 
Su didžiu liūdesiu man tenka 
šiandien atsisveikinti su mielu 
Antanu ne tik kaipo su šaulių 
rinktinės nariu, bet ir asmeniš-į 
kai sli geru pažįstamu, nes apie poilsio Šioje svetingoje, nors 
16 metų kart i su velioniu dir- įr svetimoje, žemėje.” 
Lome, iki pritraukėme į pen
siją.

Velionis dar Nepriklausomo
je Lietuvoje priklausė Šaulių 
Sąjungai, buvo karstas lietuvis 
patriotas, visa širdimi mylėjo ’ 
savo gimtąjį kraštą, buvo suma
nus, sąžiningas, darbštus ir pa
reigingas.

Antra kartą raudonajam sli-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

— Papua valstybėj vario, ka- i 
vos ir kakavos kainos nūkrito 
15 nuoš.

SU PER CONCENTRATED

II
AND LOAN ASSOCIATION 

4OA0 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILL. 60632 

^HONE 254-4470

Oe %•

to OWW

WHAT IS THE FASTEST GROWING , 
■ HEALTH CARE FPOFESSIOH-AND WHY?

I ——■ ■

®3TEOPATHIC Z&EDICINE/ ' 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O/S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-growing FROM 
Id,OOO TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/ /

V. O.'3 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
J>RUG3, PERFORM SURGERY AND UTILIZt 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE j 

L THERAPY --------- * -------------*
<
i Primary reasohi
1 FORTHI PROFESSIONS 

RAPID GROWTH#THE 
EMPHASIS IT PLACES 

« ON TRAINING GENERA)

ha

L*5«*taviu

AMSULAMSO
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS

VISOS! MIESTO
DALYSI.

.(LACKAWJCll j
Z4ŽA WEST 69th STREET RE^ublŪj 71211
11QZ8 SOUTHWEST HIGHWAY, PuJoc Hila, BL 174-4411

4448 Sa. CALIFORNIA AVE.

Tėti OLympic Z-1MI

vi vilniui t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



17000

•’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

JAU ATSPAUSDINTA

LIUCIJA’
2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

F2.00KAINA

4000
8500

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

18200
31500
17800

Interest Compounded 
Oašty »nd **»d Qu*rt«dy

M.00 
13.00

PASSBOOK 
SAVINGS...

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS“ .

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

Inferrtt Rate* 
Paid on Stringi

. Į KELIONĘ NEIŠVYKO

Anykščių mechanizacijos ko
lonos darbuotojai, gavę iš Pane
vėžio kelionių ir ekskursijų biu
ro Anykščių filialo pasiūlymą,

ENERGY
WISE :

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

P. NEDAI, «059 Archer; Avmm, 
Chicago, ilL MM32. T»L YA 7-59H

Organize ear pooUW 
myi gssolina. ,■ 
Doni be t Bora Law!

A; TV ERAS
Laikrodžiai tr hrtnfenybte 

Pardavimaiir Taisymas ' 
2544 West C*th Strmf y 
Tat RIpubllc 7-194T

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-7878

/į Pagal naują karinės prievolės 
fstatymo pakeitimą, tik medici- 
nos instituto ir Žemės ūkio aka-

Miko šileiklo apsakymu knyga 
“Liucija” Jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja Eetuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

“Kokiu keliu eiti, norint įveik- 
*ti mūsų populiacijos senėjimą, 
išspręsti darbo jėgos išteklių, 

•harmoningo asmenybės vysty
mosi problemą? Kelias, atrody

mų, vienas — atsisakyti taip įsi
galėjusios mados turėti šeimoje 

Ine daugiau kaip du vaikus. Svei 
kos ištekėjusios moterys turi 

1 gimdyti ne po du, bet po tris ir 
daugiau vaikų”.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological 

Tarot Card Readings

NmmL žemi — Pardavimai 
UAL I STATI FOR SALI

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYL AUTIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. Kadzia Ava. 
Chicago, III. 60629
Tel.: 778-8000

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
kambarys su virtuvės privilegijomis 
nerūkančiam vyrui. i

Skambinti 778-1636

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

ELEKTROS{RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leh&ną. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai tr sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avė. 
Tai. 927-3559

tas iš atstovų organizacijų, ku
riose Janusas dalyvauja. Pirma
me savo posėdyje liepos 29 d. 
komitetas išsirinko prezidiumą 
— A. Vakselis (pirm.), A. Ve- 
beliūnąs (sekt.) ir K. Baraus
kas (izdj. Paroda ir dailininko 
pagerbimas įvyks š'm. lapkri
čio 6 dieną Kultūros židinyje, 
Brooklyne, N.Y. J. A.

Nuomos
RENTING IN GENERAL

SKAITYTOJAI RAŠO TIESOS 
REDAKCIJAI

DĖMESIO
62-80 METŲ ĄMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pemlalą- 
karna Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVE.

< , - . TeL 523-8775 ji S

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

RAGINA GIMDYTI DAUGIAU 
VAIKŲ

Olga Račkauskienė, sveikatos 
apsaugos ministro pavaduotoja, 
straipsnyje “Už gausią šeimą” 
Tiesoje (VII. 11) ragina moteris 
gimdyti daugiau vaikų. Nuro
džiusi įvairius palengvinimus 
daugavaikėms ir taip pat vieni
šoms motinoms Sov. Sąjungoje,

Notary Public . ♦
INCOME TAX SERVICE g

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini^ 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Tuo reikalu Jums gali dauj 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Al phons* 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomit 
formomis

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj#

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro. 

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Kada Spartos karalius Agis 
buvo uklaustas, kiek daug ka
riuomenės jis turi, jis atšakė:

‘‘Tiek, kad užtektų ^priešui 
nugalėti,” z : ' •;

išvyko 5 dienom į Kaukazą, iš 
anksto sumokėjo pinigus, paė
mė atostogų ir. nurodytą dieną 
atvyko į mkimosi vietą—Vilnių. 
Išvykti į ekskursiją nepavyko, 
nes Panevėžio, biuro atstovas 
turėjo kitą keliautojų sąrašą, o 
mes, veltui ruošęsi kelionei ir 
gaišę laiką, turėjome grįžti* į na
mus. Mūsų niekas neatsiprašė, 
negrąžino sumokėtų pinigų.

SUPER LOCATION IN HAR
BOR COUNTRY — 1 block from 
Lake Michigan, 90 min’.' from 

i Chicago —2 1-bedroom (Juplex, 
terms, $35,000 or offer.

Call (616) 459-2524 ’ '

ję dauguma šeimų augina til 
po vieną, ar du vaikus, aiški-

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

— Papuos miestai yra? sumo* 
dernėję, o kas nori pamatyti 
laukines salų sritis, tąi . turi 
brangiai mokėti,, nes tos salos 
neprieinamos. z; : H

KONTROLIERIAI NUTRAU
KIA SEANSĄ... į

Š. m. liepos 8 dienos vakare 
Anykščių “Šilelio” poilsio namų 
klube buvo -demonstruojamas 
kino filmas “Lese”, kurį žiūrė
jo apie 200 žmonių.

įpusėjus seansui, salėje užsi
degė šviesos. Prisistatė kontro
lieriai, sako; atvykę net iš Vil
niaus tikrinti bilietų.

Kodėl tokia nepagarba paro
dyta kino žiūrovams?

Anykščiai

102 pusi. Minkšti viršeliai.' Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ. IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

us for 
financing 

AT oui LOW uns ?'

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdėmius gydy

tojo, visuomenės veikėjo'ir rašytojo ataiminimua.
Dr. A. Gnsnen — 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. Guasen AUKŽTA KULTORA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderj, prie nurodytos kainos pri
dedant JI persiuntimo Išlaidoms,

KAILIUS BAIGIANTIEJI IR 
RANKOMIS SIUVANTIEJI 
dirbs patogiose darbo apysto- 
vose ir vėsinamuose kamba- 
riucfsė. Telefonuokite:

779-7000

2212 WEST CERMAK ROAD ^CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 ’ 
SWUSr )ton.TU«.Fri.9-4 Thur.S-t I«t. 9-1*'^..

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

demijos studentai nebus šaukia
mi atlikti karinės prievolės. Ki
tų aukštųjų mokyklų studentai 
bus pašaukti stoti kariuomenėn 
baigę 1-mą kursą.Todėl gaiš me 
tais Lietuvoje vyrai daugumoje 
stengiasi įstoti į Medicinos in
stitutą, ar Žemės ūkio akademi
ją, o merginos stoja į kitas mo
kyklas.

H. Zabulis, aukštojo mokslo 
ministras, aiškina, kad šiuo me
tu Lietuvoje iš penkių dirban
čiųjų yra vienas diplomuotas 
specialistas. Taigi, diplomuotojų 
perteklius. Todėl dabar- norima 
jaunimą daugiau nukreipti į tech 
nikumą, o tiems, kurie nori siek 
ti aukštojo mokslo, bus keliais 
metais sutrukdyta, pašaukiant 
atlikti karinės prievolės.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSTMOKUIMAIS.

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Av?.

Tel. 523-3685 (Pr.)

— Rugpiūčio 8 d., sekmadie
nį, dalyvaukime išvykoje į pony 
čiurinskų puikų sodą, 11233 W. 
80th Court; St; John, Indiana 
Ten bus East Chicagos R. LB 
apylinkės gegužinė. Iš Chicagos 
ruošiama ekskursija dviem au
tobusais. Iš Cicero, nuo 15-tos 
ir 49th Court, autobusas išva
žiuoja 12 yaL Pakeliui sustos 
Brighton Pirkę; prie California 
ir 44-tos. ' Iš Marquette Parko 
autobusas irgi išvažiuos 12 vai., 
nuo 69:tos ir Washtenaw. Va- 
žuojame' bet kokiam orui esant. 
Kelionės asmeniui $3. Autobuse 
vietos ;ribotos. Iš Marquette 
Parko norintieji dalyvauti pra
šomi skambinti tel. 434-3713, 
376-7019 ir 476-8319^- Brighton 
Parke, 523 0148. Rengėjai (Pr.)

— Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus atsilankyti į linksi
mą gegužinę, kuri įvyks rugpjū
čio 15 • dieną, šaulių Namuose, 
2417 W. 43rd St.; Veiks virtu-' 
ve, baras ir. bus dovanų paskirs
tymas.’Gros E. Knoll orkestras. 
Pradžia 12 Vai;;

— New Yorko LB Apygardos 
valdyba ėttiesr . ihięiatyvos su
rengti dailininko; Česlovo Januso' 
dailės darbų parodą, jo dviejų' 
sukakčių proga: 75 m. amžiaus 
sukaktis ir 50 m. jo dailės dar
bų sukaktis. Paradai- rengti ir 

j su tuo surištiems į kitiems dar- 
t bams atlikti, sudarytas komite-

KIEK LIETUVOJE ŽVĖRIŲ 
IR MEDŽIOJAMŲ PAUKŠČIŲ

Pagal šių metų apskaičiavi
mą, Lietuvoje yra gan pastovus 
skaičius medžiojamų žvėrių ir 
paukščių. Štai kiek jų'yra: 

s stumbrai 20
briedžiai . 7900 
taurieji elniai 9100 

. .dėmėtieji elniai 49 
danieliai ' 120
šernai

. pilkieji kiškiai82700 
baltieji kiškia 3500 
miško kiaunės 5600 

•’audii.es. 
vilkai

' mangūtai 
.lapės. 
lūšys : 
ūdros 
voverės 
kurapkos 
fazanai

(Iš ‘Europos Lietuvio”)

NAUJA TVARKA STOJAN- 
i TIEMS Į MOKYKLAS
| Sovietų valdžia nuo šių metų 
^įvęda tam tikrą segregaciją jau
nuolių, stojančių į aukštąsias ir 
Specialiąsias vidurines mokyk
las. Visų pirma: kaimo jaunimas 
Jbus nukreipiamas į tokias spe
cialybes, kurios yra pritaiko^ 
^mos kaime. Norime užkirsti ke- 
^ią kaimo . jaunuoliams, išėju- 
*siems mokslus, persikelti nuc- 
flat gyventi mieste. Kolūkiečių

• 5r tarybinių ūkių darbininkų vai
savo kolūkių stipendi

jas, galės studijuoti tokias spe- 
.^ialybes, kurios reikalingos kai
rine. ' į *;■

Pagal naują tvarką, dabar į 
aukštąsias ir specialiąsias vidu
jines mokyklas bus priimami at- 
Ikę karinę prievolę jaunuoliai.

• Jie turės pristatyti atitinkamos 
žormos k^mio dalinio siuntimą, 
jsu kuriuo jie bus priimami į 
Jkai kurias specialybes be kon-

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.

Mindus buvo mažas ir ne-'2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas, 
reikšmingas miestas, bet turėjo ■ 72 ros $39,000.
didelius ir puošnius vartus. Dio-imūrinis. 4mgmų mūrinis ga- 
genas, senovės graikų išminčius, ’ ir Kedzie.
atsijankęs tame- mieste/ šukte
lėjo: “E, jūs Myndus miesto vy
rai, uždarykite vartus, kad jūsų 
miestas nepabėgtų!”

Viršuliškėse klojami vamzdžiai 
telefonų tinklui, šie darbai la
bai svarbūs. Gyventojai laukia 
telefonų. Deja, nesmagiai jie 
jaučiasi, matydami, kaip bran
giai kainuojantys vamzdžiai mė
tomi, daužomi, paskui sumaišo- 
ihi su žemėmis.

Vilnius J. Kazlauskas

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

HOMEOWNERS POLICYMutual Federal 
Savings and Loan

r KILLS 
REAS,TICKS!

Dengiame ir taisome visu rū
šie stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

P. lapelis. Agent 
32M& W. 95th U 
Bvsrg. Park, 111. , 
40642, - 424-M54

audii.es



