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SOVIET UNIONŠVEDAMS NEPAVYKO IŠKELTI 
- PASINĖRUSIO RUSŲ NARLAIVIO

SOVIETŲ NARLAIVIS, ATSILIEPĖ, BET ŠVEDŲ 
/ . - . VYRIAUSYBĖ NESKELBIA JOKIO PRANEŠIMO

STOCKHOLM, Švedija. -- 
KJvirtadienio vakarą »r naktį 
švedą malūnsparniai ir karo lai
vai paleido 25 nedidelės galios 
bombas, kad sutrenktų dugne 
stovintį sovietu narlaivj. Jis bu
vo visai prie.Musko salos vartą, 
bet švedai jį išalkino ir neleido 
įplaukti pro salos tunelį.

Švedai yra jsiUkiiie, kad So
vietą nariaiviš ruošėsi įplaukti 
pro saloje esantį akmeninį tu
nelį ir apsidairytu ką šyėdų jū
reiviai- daro Muško saloje. Sala 
yra 30 mylfą at3t»ihoje nuo 
Stcckbolmo. Musko sala yra pati 
stipriausioji ■ sostinės įynėja. 
Švedą karo laivai, išplaukę Iš 
Musko; salos,, gali apsĄudj-ti į 
Stockhblmą . plaukiančius priešo 
laivus... .

Radijas praneša, kad švedų 
laivynas užmezgė ryšius su pa
nėrusiu narlaiviu,- bet' nepaskel
bė, kokie, tie ryšįap ’

. Atplaukės ved u laivas. - . 
,: ' narlaiviams gelbėti -'

Ketvirtadienio rytą prie Mus
ko salps atplaukė švedą karo,
laivas narlaiviams, gelbėti? Prie i , •—————
Musko Salotį ątSc&Įo.-du-švedą ... AUSTRALIJA .NENORI

žaloti Sovietų narlaivio. bet jie 
‘nori, kad Sovietų narlaivis iš
kiltu.

Švedijos vandenyse nėra 
rusu laivo

MASKVA, Rusija. — Jokio 
Sovietu karo laivo nėra terilo- 
rialiniuose Švedijos vandenyse, 
— kefvirtadisnio rytą paskelbė 
Sovietų agentūra TASS. — Visa 
tai, ką Švedijos spauda ir radi
jas pranešinėja apie Sovietų ka
ro laivą Švedijos vandenyse, yra 
grynas išmislas.

Kuriam galui sukinėjasi trys 
Sovietų' karo' laivai visai netoli

■ Švedijos teritorfalrnių vandenų,. 
Sovietų valdžia nepaaiškina.

“Tass” tvirtina, kad kais nors 
bąndo pakenkti geriems Sovietų 
Sąjungos ir Švedijos santy
kiams, todėl ir skelbia žinias 
apie Sovietų ’ karo laivą švedų 
vandenyse. Kas’ nors nori — 
kenktikenkti tauriems ir ^geriems abie- 

’jų~ valstybių te-Mykiams,"todėl 
ir išgalvoja žinias apie Sovietų 
laivus Švedijos pakraščiuose,.—laivus Švedijos 
sako “Tassl

karo laivąiHv?Š  ̂j&re- jfeąžihkii: 
švedų -Ihiyų^’/v ; ‘ ' v/

Baltije^ jūroje^apįė ĮŠ-Įnyliū 
nuo gufHfciek'nąrtaivid,- 
keli SošTž^įlęaroy"šVedai i 
rusa* kad’ jig 
teisės jpiaflW; J? terjtąrialiniiiS' 
švedų vąiid^iis- Nluš^br^loje {ji- 
są hiką yežųrųoja:dti'ivėdti tn’a- 
lūnspanuah’' . '

švedai yrą .pasirupšę -pastoti: 
kelią rijsų ikaro laivams, jeigu' 
jie bandytų’ brautis Į tėrifotia- 
linius švedu vandenis. «

Ketvirtadienį švedų narai nu
sileido < prie gulinčio Sovietu 
narlaiyio.rir-padėjo prie jo Ne
didelę į&orribą. Švedai nenori s(i-

i__ .
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Pekine prasidėjo Kinijos ir Sovietų Sąjungos 
nėjančius neramumus. Kinijos atstovas pąkla

, 3tong6Hjos ir' Afganistajįjįr.

, pasitarimai apie 4,000 mylių pasienyje vis dai
li sė, kada Sovietų valdžia atšauks karius iš 

Niekad, — atsakė nisaJL’ V .

BEIRUTO IR PAKRAŠČIŲ VALYMAS 
LABAI NUODUGNIAI VEDAMAS

JAV PATARĖ LIBANO VYRIAUSYBEI TAIKYTI 
ŽMOGAUS TEISES IR PALESTINIEČIAMS

BEIRUTAS. — Libano milita- 
rinė policija, mažai apmokytų 
kareivių padedama, nuodugniai 
valo visą Beirutą. Jie apsupa vi
są kvartalą, nieko neįleidžia ir 
nieko neišleidžia, o kiti krečia 
kiekvieną namą, rūsį, šulinį ir 
pašlaitę. Pirmiausia paprašo ati
duoti ginklus, o jeigu ginklų 
po to vis dar randa, tai savi
ninkas važiuoja į stovyklą aiš
kintis, kodėl jis tų ginklų neati
davė kariuomenės vadovybei ar 
policijai.

Pirmą Beiruto tikrinime dta- 
ną libaniečiai išsivežę 400 jaunų 
vyrų, nepajėgusių pasakyti, ku
riai šeimai jie priklauso ir ką 
jie svetimame bute daro. Visus 
pasiaiš k in im u s su i m ti e j i turi 
padaryti policijos ar kariuome
nės centre. Iš 400 suimtųjų, be 
veik šimtas buvo paleistas.

Trečiadienį Libano karinome 
nės vadovybė pasiuntę Beiruto
centro tikrintojus j miesto va

bane esantiems pakstiniečiams. 
Matyt, kad š uo reikalu prezi
dentas Reaganas yra padaręs 
pareiškimus, nes didžioji Ame
rikos spaula kalba apie reikalą 
taikyti pagrindines žmogaus tei
ses visiems gyventojams.

Ambasadorius Habibas buvo 
susitaręs su Libano vyriausybe 
ir palestiniečiais, kad visi pales
tiniečiai privalo išvykti iš Liba
no. 7,000 palestiniečių išvežta, 
bet pačiame Beirute ir jo apy
linkėse pasiliko kita tiek pales
tiniečių. Kovojusieji prieš izrae
litus, bet likusieji Beirute, bus 
suimti ir išvežti iš Libano. Galėi 
išvykti ir palestiniečių šeimos, 
jigu vyrai jų pareikalaus, ir at
siras valstybė, kuri juos priims.

Libano spaudoje buvo pa
skelbta, kad kariuomenė suren
ka visus nusikaltėlius ir jokių 
dokumentų neturinčius žmones. 
Beirute^ kaip ir kituose dides
niuose miestuose, slapstosi kri
minalistai, pajėgę ’ pašlslėpli nuo 
įstatymų. Dabar visi turės per
eiti policijos centrus, aiškintis 
ir, jeigu bus reikalo, eis teisman. 
Didelė gyventojų dauguma nesi
kišo į politiką ir nepritarė vienai 
pusei ar kilai. Bet palestini.čiai 
įsiveržė* į jų namus ir ten' gy
veno savaitėmis, nes mieste ne
buvo pakankamai butų ar kam
barių.

Re tiesioginio pranešimo, 
Amerikos, prancūzų ir italų am
basadoriai pranešė Libano vy
riausybei,* kad nebūtų tokia 
griežta ir nenaudotų tokių griež
tų priemonių prieš palestinie
čius, nieko bendro neturėjusius

Libane vykusiomis kovomis.

- aA1K.netoli aerodro-;
mo. Libano kariškoji vadovybė 

! buvo įsitikinusi, kad tas kvarta 
las galį būti pavojingas.

Keliose vietose įvyko nesiuu- 
atvykusiais kariais 

PREZIDENTAS PASKYRĖ PRANCŪZŲ BENDROVĖMS SANK-< Ketvirtadienį čia atskrido Prap;;hęt;rniįįyyk0 jokių susišatulymų, 
GIJAS, O ATSTOVŲ RŪMAI BANDO JAS cūzijos prezidentas Fr. Milęran- nes gyvmmtpjaius jau

clnslachavos 600 melu sukaki).įlai„ »"vus he,li- įgri/ ir M<rfali„iai
’ deie brigų kolonija, pradėjusi sprog^nėjhnaį.Miesto-gyventojų

Derwinskis pasisakė prieš dujotiekio 
paslapčių davimą rusams

lSVASHIN<^^h6Č.;— JAV 
pasiūlė ŠAustrai^i. <thiai gero- 
■mis sąlygomis ^į^i- Sušiiprintą' zj^enfas Reaganas, 
’uraniją’ 4ir , rei^taiįpgus/ būdus ka<i prancūzų bendrovės, pasi- 
J*am nau^ofi; HetuAuWaftos vy- ■ žadėjusios neduoti Sovietu Są- 
riausybė.almetjė'-^rą'',irrnaudin-1 jung2i techninių Amerikos pa- 
gą JAV .■paslūl^įaįy>* 

iA Ųržhiją yaHojahčios Austr:
lijos ben.drovėspi-ahešė, kad Eu- technologinėmis Amerikos pa
ropoję 'gamiųlas .• sustiprintas slaptimis, paskyrė toms- bendro- 
uranijus yra daug.'parankesnis,' vėm<. sankcijas. Dabar atsirado 
pigesnis? Amerikiečiai'- neteko grupė Kongreso atstovą, norin- 
geros rinkos.

WASHINGTON, D.C. — Pre- 
išaiškinęs,

slapčių, pardavė Sovietų Sąjun
gai dujotiekio kompresorius su

čių panaikinti prezidento uždė
tas sankcijas ir leisti Maskvai

— Australija kastnet gauna nauįotis dujotiekio kompreso- 
apie 2 bilijonu^ dolerių .už iška- Į rjais. 
šamą uranijų.; > % . |j

Kongreso atstovas Edward Derwinski pasisakė prieš 
įstatymą, kuris leistų duoti Sovietų Sąjungai tech- 

' niškas paslaptį* dujotiekiui tiesti.

riais.
Kongreso atstovas Edward 

Derwinskis, patyręs apie įvestą 
įstatymo projektą, leidžiantį pa
naikinti prez. Reagano uždėtas 

į sankcijas, griežtai prieš tokį pro- 
į jektą protestavo. Tai bus ne 
i bendrovių atleidimas nuo sank
cijų, bet paniekinimas Ameri
kos prezidento, uždėjusta sank
cijas bendrovėms, sulaužusioms 
raštu duotus pažadus.

Doleriais sustiprins 
Sovietų ūkį

Atstovas Denvinskis pasakė/ 
kad paskutiniu metu Sovietų 
ūkis visiškai iširęs. Sovietu kol
chozai ir sovehozai jau nepajė
gia pagaminti Sovietų Sąjungos 
gyventojams pakankamai duo
nos, mašinų ir kitų būtinai rei
kalingų prekių. Sovietų valdžia 
visom* s priemonėmis gaudo do; 
lenus, kad galėtų pirkti užsie
nyje gamintas būtinas prekes, o 
dabar dujotiekio vamzdžių -tie
simas sustiprins Sovietų finan
sinę padėtį. ’

Sovietų valdžia privertė Tren
ki jos kariuomenės vadus įvesti 
kiro stovį ir primesti visam 
kraštui įvairius suvaržymus. 
Lenkijos kariuomenės vadai už
draudė popiežiui nuvažiuoti j

MITERANDAS NUSKRIDO I 
Į ZAIRĘ

BUJUMBARA, Burgundi. .— ;

uždarė Solidarumo uniją ir ka-j 
lėjim tebelaiko apie 4,000 len
kų ir planuoja~vlsiškai uždraus
ti bet kokią Solidarumo veiklą/ 
o čia dabar JAV Kongresas nori1 
paniekinti prez. Reaganą ir pa-i 
naikinti jo uždėtas sankcijas.; 
Derwinskis protestavo į 
įstatymo projektą.

nepriklausomai tvarkyti savo 
: reikalus. Krašto prezidentų, yra 

, Jean ,B- Bagaza. Jis valdo Bur- 
jgundi valstybę jau 9 metus, bet 

■ v," J neSa'i pagerinti ekonominio gy- 
, .u J veninio. Gyventojai į metus ne- 

San .C?a.S.’j uždiiha daugiau '$200.
pries toki f

dauginiu , norėją, apvalyti sosli 
nę Aįio‘ jvąfrįų. jsn>ro,vęljų. Jasir 
Arafątaš‘taip pat buvo įsibrovė 
lis. Bet . jis išvažiavo,su, pirmais 
palestiniečiais,/palikdamas kitu 
palėjįtiniečiuš savo .patalpose.

Libano kariams' rūpi susirink
Iš Burgundi sostinės prezi

dentas Mi terandąs išskrido į 
Kinšasą, Zairėš sostinę. Zaire 
savo laiku buvo Prancūzijos ko
lonija. Ten gyvenimas šiek tiek 
lengvesnis. Prancūzai jau buvo 
pasiuntę savo karo jėgas į Kin
šasą, kai buvo įsiveržę į Zaire. 
Tada Kubos kariai bandė pa- 

J ”'1Įgrobti Zairės vario kasyklas, 
Prie ambasados rūmų, gatvė-; bet prancūzai juos sulaikė.

je stovėjo Sovietų policininkai.’ 
Jie sušuko ir bandė sustabdyti 
tas moteriškes, bet jos ilsi gan-j 
do ir pradėjo bėgti prie amba-’ 
sados durų. Sušukę policininkai j 
pradėjo jas vytis, bet moterys 
pasiekė ambasados duris, tik 
neįėjo.

Prie pačių durų jas sučiupo } duoti užsieniui, 
policininkai, pradėjo tempti.! jiems nemoka, 
Tačiau moteriškės buvo gana’Vakarų Europa 
stiprios, jos policininkams ne--slavams būtinai 
pasidavė. Policininkai bandė jas dilų, 
nuvesti, bet nepajėgė. Vienas 
policininkas pats su moterimi . 
krito ant žemės.

— Sovietų valdžia be jokio 
pagrindo laiko musų vyrus ka
lėjimu jau 10 m?tų, — pranešė 
viena moteriškė iš ambasados 
išėjusiems žmonėms. t

ŠAUKSMAS PRIE JAV 
AMBASADOS

MASKVA, Rusija. — Spalio 
dieną prie Amerikos ambasa

dos, esančios Maskvoje, čaikov-, 
skio gatvėje, netikėtai priartėjo 
dvi vidutinio amžiaus moterys.^

6

KVIEČIA JUGOSLAVUS 
SUSIVERŽTI DIRŽUS

BELGRADAS. — Jugoslavijo- 
I je pradėjo reikštis sunki ekono- 
'minė krizė.. Vyriausybės atsto-* 
f vai svarstė susidariusią padėtį, j 
Į Savo prekių jie nepajėgia par- - 

Rusai nieko 
o Amerika ir 
neduoda jugo-^ 
reikalingų kre-

0 visus ginklus; kurie buvo lai 
koni^ pačiame Beirute, ir suran
kioti- tuos vyrus, kurie rusų ar 
vežtus ginklus būtų galėję nau 
doli. Dabar gyventojai yra įsit: 
kmę,' kad Beirutas vėl taps lai? 
nu ir nuo, palestiniečių nepri
klausomu nuėstu.

Iš .'Washingtono atėjusieji pra 
nešimai prirjnena Libano vyriau 
syb|i, kad ji, bandydama atsta
tyti, tvaiką re lik Beirute, bei ii 
visame krašto, prisilaikytų pa 
grindinių žmogaus teisių. Valx 

| tybės departamento pranešima* 
primena, kad pagrindines žintf- 
gaus teises reikia taikyti ir Li-

su

ŽUVO 2,352 IRANO
KARIAI

NIKOSIJA, Kipro sala — Iš 
Irako ateinančios žinios sako, 
kad Irako aviacija, tankai ir ka
reiviai užmušė 2,352 Irano ka
rius, kar jie pradėjo paskutinius 
nuoHmus ir b^nįė įsiveržti į Ira
ko teritoriją. Be to. Irako avia
cija keliai* atvejais bombardavo 
ir sukėlė didelius 
įlankoje; -

Paskutinėm** 
Irako lėktuvai ir 
21 1 kartų skrido
ma.s teritorijas ir bombardavo 
Irano karius, sutrauktus j Irako 
pasienį.

Smarkiausioji kova prasidėjo 
praeitą snlrad’enį ir baigėsi šį 
ketvirtadienį. Dano karo jėgos 
buvo išmuštos iš Irako terito
rijos.

gaisrus Per ų

2 savaitėmis 
malūnsparniai 
į Irano laiko-

— Privalome 
ir susiveržti diržus, kad galėtu
me sulaukti rudens, kai turėsi
me daugiau javų ir daržovių, — 
aiškina valdžios atstovams žmo
nėms. Jie palys bando taupytu

I Tuo tarpu vienintelis produlc- 
, tas, kuris parduodamas Vakarų 
• Europoje, tai "slivonikas. Val- 1r . J . *. . . t. it džia patana patiems jo negerti, 
. bet parduoti užsieniui, nes labai 

_ . . _ . , . J reikalingi pinigai.— Soviet Sąjunga planuoja’ _____
išlaikyti didelę kariuomenę ir1
atomines raketas. Ji tiktai bijo 1 — Ketvirtadienį aukso uncija 
naujų Amerikos satelitų. kainavo $117. ’

— Įvykiai Persijos įlankoje 
Vokietijoj nuvertino dolerį.

taupyti maistų

Anwar Sadatas buvo nužu
dytas prieš metus. Preziden
tas Mubarakls ir Egipto ka
riškoji vadovybė padėjo 
vainiką prie buvusio prezi

dento kapo.

KALENDORfiLIS

Spalio 8: Brigita, Daugis, Tai- 
das, Endinė, Daugis, Lindė.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 6:22.
Oras gražus.
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ALEKSAS AMBROS®

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

I re, kurios finansavo šios medžią-
I gos rinkimą.
j Pranykus konsulo A. Kalvai

čio sekretorei L. Gaižaitęi, pasi- 
$20,000. Kalvaičiui nuva

žiavus į Lietuvą, valdžios parei
gūnai jį apklausinėjo ir priėjo 
išvados, kad A. Kalvaitis ne
kaltas, ir Lietuvos valdžia išeik
votus $20,000 sumokėjo.

Vilniui Vaduoti Sąjunga įs
teigta 1937 m., kai iš Lietuvos 
atsilankęs Lietuvos Vilniui Va
duoti sąjungos atstovas V. Už
davinys šv. Jurgio parapijos 
svetainėje sukvietė susirinkimą. 
Pasitarime dalyvavo šei veikė
jai: V. Balanda. J. Dimša, dr. A. 

| Stulgą, A. Pocius, L. Vilkas, O. 
Aldiūpienė ir kt Pirmąją val- 
'dybą sudarė: V,Balandis—pirm., 
O. Aleliūnienė — prot. sekr. (ji 
šiose pareigose išbuvo iki sąjun
gos likvidavimosi).

Šis sąjungos skyrius yra 
daug dirbęs Vilniaus reika
lu,'rengdamas įvairias pramogas 
ir rinkdamas aukas. Pinigus į 
Vilnių siuntė per konsulą P. 
Daužvardį. 1937. 11. gavo iš Lie
tuvos Sąjungos centro pasą ir 
ženklelių už 300 dol. Pasus ir 
ženklelius pai davinėjo Chica- 
goje, 1940 m., kai buvo grąžiį- 

| tas Lietuvai Vilnius, Sąjungos 
[ vardas buvo pakeistas į “Vilniui
* Remti Draugiją”.

^.| Užgiobus Lieiuvą bolševikams, * 
t ši draugija buvo pakeista j Lie-
• tu vai Gelbėti Fondą ir jis veikė 
j Šv.Jurgio parapijoje iki 1947 m. 
į šios organizacijos tikslas buvo 
j rinkti pinigus Lietuvai, o ypa-.

tingai Vilniaus reikalams, 
ji yra rėmusi ir Amerikoįėrgy- . 
vavus*as organizacijas ar čia gy
venusius asmenis. y

riuemeoė? vadovybe dalyvavo I nėję net ir karo melu Jcarinin-
kai buvo rūpestingai ir gwai PA-

tTę»inyHt
1937 m.

Dr”’*- ProfrtMi Adaūnistra- 
c«jT* nuta c rinkti Qiicagas lie-1 
tuvių istor nę medžiagą. James 
Mon ghain, šio projekto vedė
jas, luo klausimu šitaip galvojo: 

labai sumažėjo imigra
cija į šią šalį, l'i galima many
ti, kad sekamose tų tautinių 
g* upių generacijose čia klestė
jusi lautijk“ kultūra mūsų ame- 
rikonikoje scenoje sumažės. 
Todėl tų grupm kultūrą reikia 
išturint) ir apsaugoti, nes ji daug 
prisidėjo prie bendros kultūros’'.

Buvo renkama medžiaga ne 
vien lietuvių, bet ir kitų tautų 
imigrantų: Šio darbo sutartinai 
ėmėsi Darbo Progreso Adminis
tracija, Chicagos Viešasis Kny
gynas, Chicagos Universitetas 
ir Northwestern Universitetas. 
Tai buvo pirmos platesnės apim 
ties pastangos tokiam istorinės 
reikšmės darbui. Jau ir anks
čiau kai kurios įstaigos buvo su
sirūpinusios istorine medžiaga, 
viena kita net buvo surinkusi 
vertingų davinių apie anksčiau 
Chicagoje apsigyvenusius imi
grantus,bet platesnio masto dar
bas pradėtas t'ktai bendromis 
pajėgomis.

Svarbesnioji dokumentinė me- J 
džiaga buvo laikraščių redakci
jose, todėl specialiai paruošti 
medžiagos rinkėjai buvo siun- I 
čiami į ne angliška kalba lei
džiamų laikraščių redakcijas. 
Buvo įsakyt rinkti kultūrinės ir ■ 
politinės veiklos davinius, pa-j 
tirti įvairių tautinių grupių po-| 
litinę, socialinę ir kultūrinę. 
ve:klą. Tam darbui buvo pa-1 
rinkt įvairių tautybių vyrai ir j 
moterys, gerai instruktuoti ir; 
apmokyti atskirti pelus nuo 
grūdų. Kiekvienas rinkėjas tu
rėjo mokėti kalbą tos tautybės, 
kurios medžiagą rinko.

Lietuvių kultūrinę medžiagą 
rinko Teodoras J. Kučinskas, 
Aleksas Ambrozė, T. Thurston, 
Pentis ir kiti. Mikrofilmuoti tos 
medžiagos nuc-rašai yra įstaigo-’ vo tik 10 metų, bet atliko didelį

bqcdm ir reikalui esant jis me-

s’

pa-

sU

to Apsaugos ministerija Lietu* 
vos Saulių Sąjungos antruoju 
virsninku paskyrė kpt- Klimai-; 
tį, kuris tose pareigose išbuvo 
iki 1925-ųjų metų vasaros 
baigos.

Kapitoną K malt į kovose 
lenkais 1920-taisiais metais
Pūtvis buvo sutikęs išskėstomis 
rankomis, bet dėl labai rimtų 
priežasčių greitai juo nusivylė 
ir pagaliau 1921 m. balandžio m. 
19 d. buvo priverstas jį išprašy
ti iš šauliškų pareigų, kaip ne
tinkamą Šaulių Sąjungos užda
viniams vykdyti. Klimaičio da
bartinis paskyrimas Pūtviui bu 
vo didelis smūgis. Iš Klimaičio 
VI. Pūtvis nieko gero nesitikė
jo, nes jį gerai pažino, tiesiog ji 

i Kiaurai permatė.

perduodao&u Saulių 
• S-goe virihUnku, įk tai padarė 

ne per apsirikimą, bet su aiškia 
intencija įžeisti Vladą Pūtvį.

šį smūgį Pūtvis priėmė ne 
vien sau pačiam, bet ir visam 
savo šauliskos ideologijos pla
nui, dabartinei sąjungos veiki
mo krypčiai. Ir neapsiriko. Per 
visą savo viršininkavimo laiką 
Klimaitis sistematiškai knisosi 
po Pūtvk) ideotagijcs pagrin
dus, visokiausiais Halais ban
dė naikinti Pūtvio įtaką> radęs 
tinkamą progą kandžiojo Pūtvio 
bendradarbius, daugelyje atvejų 
juos išėsdamas iš pareigų są-

Klynaitį visgi paskyrus, Pūi-{ art,a Pa^ližuo-
vis turėjo nusileisti prieš įvy-| » 1™**^ vykdymą, 
kusį faktą ir pasielgė kaip pra-| Kpt. Klima-čio elgesys pra
laimėjęs džentelmenas pagal ('dedami eiti LšS-gos viršininko 
anglų arba senovės riterių tra-j pareigas Pūtvį taip skaudžiai 
dicijas. Jis pasveikino kpt. P. paveikė, kad jis greit po to gavo 
Klimaitį, įsakyme Lietuvos Šau- pirmąjį širdies smūgį. Aš to 
ijų Sąjungai liepė šauliams smūgio metu kaip 
mylėti naująjį sąjungos virsi-1 kartu su juo. 
ninką ir su juo nuoširdžiai ben-* 
dradarbiauti, nes < 
širdumas ir meilė darbe kalnus’

I nuverčia.

Kpt. Klimaxio elgesys pra

tik buvau

jį^.^A *'A>^ '

J
p&'Vf

/X;

drausmė, nuo-1 Mergaitė klausia mokytpją:
k Izolniicj T

į žus nešiojo ilgus plaukus?
1 Klimaitis Pūtvio ištiestą ran-| Mokytojai nespėjus" įsakyti, 
Į ką paliko pakilusią ore ir tuo-; kita mergaitė pasakė?.
į jau parodė savo nagus. Savo įsa-} —Vien tik jo kirpėjas apie tai 
rkyme Šaulių Sąjungai paskel-1 žino.
j bes, jog pradėjo eiti pareigas, jis | * * * ,
! atsisakė iš Pūtvio pareigas for-j — Kas buvo pirmas žmogus?

— Pasakykite mum, kodėl Jė
zus nešiojo ilgus plaukus?

* WWIOUIXV AO A Utviu pcxx^xgao 1V1 ; ----- UUVU 11 11 Ido ZillUgLlO .
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Protokolų knygose yra užra
šyta, kad 1942 m. aukojo Lietu
vių Piliečių Sąjungai $25, 1945 
ml kun. J. Piunskio knygai iš
leisti $50, o 1947 m. Amerikos 
Lietuvių Tarybai $100 ir kun. J. 
Prunskiui S25 jo vardinių pro
ga*

Ši trilypė organizacija gyva-

ZENONAS KOLBA (Vitražas)

tradicijas bei etiketą. Taip paz 
atsisakė išklausyti Pūtvio paaiš
kinimo apie įvairius sąjungos telė^\fiamiukas.

i vi ršįmnką ečiančius reikalus*^ Mokytojas pakraįė^ 
\ I — Tai buvo! Adotria^ 

i papkę su raštais ir dokumentais,! kino mok^tojds.; ^ 
j kuriuos reikėjo vienaip- ar ki-j — Tegj. 

taip tvarkyti ar vykdyti.Klima1'-1 berniukas, 
tis papkės npriėmė, ją nustum-į 
damas į šalį.

} Klimaitis buvo, baigęs karo
I mokyklą Maskvoje 1916 metais, yra meilės kalba. 
I fš savo asmeniško patyrimo ži- ‘ ’
{ nau, kad Rusijos caro kariuome-

} Pūtvis su savim buvo atsinešęs

;as. ., K
— George" Washington,—šūk-

—~paaiš-

s ir taip,— sutiko 
jeigu jūs skaitote 

ir užsieniečius.
* * 4*

— Brangioji, bučiavimas, tai

— Tai ko lauki? Sakyk ką 
.nors.

see us for*o*1 financing 
' AT OUT LOW UTB

RIPAVMIM
TO VOUP

rsL.ic
Mutual Federal 
Savinos and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 80608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-77<7

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

darbą, rinkdama pinigus Lietu
vos reikalams. Daugiausia joje 
veikė moterys, kurios apie porą 
kartų metuose rengdavo įvai
rias pramogas, daugiausia Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

1938 m.
1938 m. mėnesinis žurnalas Pa

siuntinys apie Cicero lietuvius 
rašė:

“Ciceroje lietuvių šeimų yra 
795; asmenų — 3,1<38; viengun. 
gių — 114; namų savininkų — 
427; ūkin;nkų — 10: neprakti
kuojančių katalikų; viengungiu
— 28; šeimynų — 19; vyrų—58; 
moterų — 41; vaiku — 25. v Šei
mynų sudėtis: mišrių tautiniai
— 7; tikybiniai — 24: atsiskyru
sių. — 22;. civiliai susituokusių 
—- 34. šie duomenys yra A. Stul
ginskio ir jo pagelbininku su
rinkti.

J. Ambroziejus pranešė spau
dai, kad 1929 — 1938 m. iš Ame
rikos Lietuvon vyko 16,004 ke
bliai, kuriu 9.499 buvo JAV 
piliečiai, o 6,505—Lietuvos. Re- 
kardiniai buvę 1931 (depresijos) 
metai. Tada Lietuvon vyko 2,

V. PŪTYIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

LšS-gos viršininko pareigų 
perdavimą sutrukdė naujojo vir 
šininko ieškojimas, kuris, kaip 

. minėta, turėjo būti Krašto Ap
saugos ministerijos paskirtas 
karininkas. Tad Pūtvis. dalyva
vo eilėje Vyr. Kariuomenės Šta
bo posėdžių, svarstant, sąjun
gos viršininko kandidatūrą. Tie 
posėdžiai užsitęsė apie du mė
nesius, o viršininką pagaliau pa
skyrus, atsirado dar įvairių ne
numatytų komplikacijų. Be tų 
nuolatinių posėdžių, Pūtvis kas 
dieną ėjo į ’Šaulių S-gos įstaiga 
administracijos darbų vykdyti, 
šiuo metu ką nors projektuoti 
kūryboje arba šauliškoje ideo- 
logijoje buvo sunku. Tačiau V.

145 žmonės. J. Ambroziejus ap 
skaičiavo, kad iš 100 keleivių, 60 
laivakortes pirkosi pas lietuvius 
agentus, o 40— pas kitatau
čius.

(Bus daugiau)

A. KRYLOVAS

NUO
Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 

turtingu, švelniu, šildančių, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai k^i nors vertina, 
įūs žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks. .

oiCo NY NY e ’781 80 yoo*

ENERGY 
WISE

meayoN

*a*t ta a Oohi Lotaflf

Pūtvis anomis dienomis įvykdė 
dalyką, svarbų būsimam Klai
pėdos atvadavimui. Susitaręs su 
konsulu Klaipėdoje J. Žilium, 
jis paskyrė ir Klaipėdon išsiun
tė buvusį Trimito redaktorių J. 
Pronskų tvarkyti ar paveikti 
Mažosios Lietuvos vietinę lie-j 
tuvių spaudą, suaktyvinti Lie-j 
uvos ir klaipėdiečių kovą dė? J 
Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Lietuvos.

Iš kitų paskutiniųjų Pūtvio, 
kaip sąjungos viršininko darbų, 
tebus paminėta “Instrukcija au
koms rinkti aprengimui pabė
gusių iš lenkų okupuotos terito
rijos šaulių”. Instrukcija datuo
ta 1922 metų rugsėjo mėn, 11 d. 
ir paskelbta Trimite to paties 
aaėn. 16 d. Instrukciją pasirašė 
“V. Putvinskis, Lietuvos Šaulių 
Sąjungos viršininkas ir J. Rus 
kys, ūkio skyriaus viršininkas” 
(Žr. Trimitas, 1922 m. rugsėjo 
16 d., Nr. 36, p.p. 26-37). Tai vie 
nas iš pačių paskutiniųjų pir- 
mojo šaulių Sąjungos viršinin
ko pasirašytų dokumentų.

Iš Vyr. Kariuomenės štabo V. 
Pūtvis ateidavo visada nelinks 
mas, nes tinkamas kandidatas 
sąjungos viršininko pareigoms 
vis nebuvo randamas. Visi Pūt- 
viui ir ligšioliuei sąjungos ideo
loginei krypčiai ir visuomeniš
kai santvarkai palankūs kari
ninkai dėl vienos ar kitos prie
žasties LšS-gos viršininku būti 
nesutiko. Ta;p vienas po kito at
sisakė generolas V. Nagius-Na- 
gevič’us, majoras Povilas Žadei
kių, ma:oras Eirontas. Pagaliaus 
Vyr. Kariuomenės štabas bei 
Krašto Apsaugos ministerija prn 
dėjo krypti pr e asmens, kuris 
Pūtviui buvo visiškai nepriim
tai^ kapitono Pra
no Klimaičio. Pūtvis Klimaičic 
paskyrimui ilgai ir atkakliai 
priešinosi. Ję poziciją parėmė ir 
naujasis LšS-gos pirmininkas 
Krėvė - Mickevičius, kuris kai 
kuriuose pasitarimuose su ka_

PELE IR ŽIURKĖ
“Tur būt, girdėjai, kaimynėle, gerą žiijią? — 
Atbėgusi Pelė kaimynei Žiurkei sako, — 
Gi, kalba, — liūtui j nagus katė pateko. 
Todėl ir mes sulauksim poilsio, kaimyne’’.

“Nedžiūgauk, gerbiamoji! —
Jai žiurkė atkerta rudoji, — 
Ir neturėk didžios vilties dėl tų, 
Kurie iki nagų svarstyt papratę, — 
Tai liūto jau ir gyvo nebebūtų:
Nėra žvėries, tvirtesnio užu katę!” I

* * ♦
Kiek kartų aš mačiau, stebėkit šitai patys; 
Kuomet bailys ko kito bijo,
Tai man, — ir pasaulio viso akys t 
Yra nukrypusios j tą, kurio jis bijo. 4

(Vertė Jonas Valaitis)

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTMI QM
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Valstybės judėjimo įstatymas , 
. ... 5 

Vokiečių istorijos filosofas iri griežtai smerkė ir stebėjosi,kad 
_ L* x_____ r?* 1valstybės teoretikas Friedrich 

Meinecke (1862 — 1954) savo 
knygoje,. “Die Idee der Staatsrai- 
son (Valstybės rezono idėja) ra
šo, kad valstybė turi savo “ju
dėjimo įstatymą1’ (Bewegungs- 
gesetz der Staates). Tas įstaty
mas rodo kryptį, kuria valstybė 
turi “judėti" link -‘savo tikslo.
Ir Ką turi daryti ralstybinin- 

. kas?

Jis turi valstybę ves4 i pirmyn, 
į josios tikslą to valrivbės “ju
dėjimo” nurodyta kryptimi.

Bet kaip jis turi tą valstybės 
“judėjimo įstatymą’ 
Kas jam gali jį atskleisti?

Ogi tai, kas yra valstybei gera 
ir teisinga, ktis jai praktiška ir 
naudinga. Bet tai dar ne vis-

•“kartais net ir avims išauga vil
ko dantys...” čia turėjo jis gal
voje mažas tautas (valstybes), 
kurios kartais nesiskaito su mo
rale. ]

III. Prie ko veda valstybės

TO

II. Ar valstybės gerovė yra 
pati aukščiausioji vertybė?

Daug kas mano, kad t ip. Gi 
ir mes dažnai, giliau nepagalvo
ję, kartojame romėnų aforizmą: 
“Salus rei publicae ėst lex su- 
prema”, t. y. valstybės gerovė 
yra aukščiausias įstatymas.

Bet iš tikrųjų taip nėra. Fried 
rich Meinecke- minėtame savo 
veikale rašo, kad greta valsty
bės gerovė (Staatswohl) yra 
dar kitų už ją aukštesnių ver
tybių, būtent, moralės įstatymas 
(Morąigėzetz) ' ir teisės idėja 
(Reichtsidee). Jų valstybinin
kas turįs laikytis,netgi ir tuo at
veju, kai jam atrodą, kad jų ne
silaikymas valstybei būtų “nau
dingesnis”.

Tą patį pabrėžia:ir kitas • žy
nius vokiečių tautos elito vyras, 
pasaulyje išgarsėjęs pedagogas 
ir, etikas, dar neseniai (1966) mi
ręs, sulaukęs net 97 metų am
žiaus — tai Friedrich Wilhelm 
Foerster, savo .knygoje “Politi- 
sche E thin k"’ (Politinė etika”).

Griežtai pasisakydamas “prieš 
nemoralumą pųlikitoje, prieš jė
gos politiką, kurią ^įtagojo ir 
skelbė Florencijos politikas Nic 
eolo Machiavelli (1469 — 1527), 
Fpersteris aiškina, kad visos val
stybės (didelės ir mažos) turin
čios pasiduoti moralės įstaty
mui; nedaryti nieko (santykiuo
se su savo žmonėmis ir išorės 
pasauliu), kas nesiderina su mo
rale, ypač gi su krikščioniškąja 
morale. _ j • < . .

Niccolo Machiavelli skelbė, 
kad krikščionybė valstybei ne
tinkanti, nes tai esąs “mokslas 
avims, gyvenančioms tarp r vil
kų...” Esą, valstybė turinti rem
tis tik jėga. Ji turinti siekti sa- 
vę tikliįnesiskaitydama su prie
monėmis.

jFoersteris tą jėgos politiką

nesiskaityme su moralės 
įstatymu ir teisės idėja?

Didelė ir galinga valstybė, ne- 
siskaitydama su morale ir teisės 
idėja, gali dar kurį laiką laiky
tis. Gali dėl to, kad kitos valsty
bės jos bijosi ir negali jos su
drausti. Bet maža valstybė, _ne- 

{ siskaitydama su morale ir su 
pažinti? teisės idėja (pvz., skriausdama 

tautines mažumas, mindžioda
ma žmogaus teises ir pan.), žen- 
g:a pražūties keliu. Tarptautine 
bendruomenė tokią valstybę iš-‘ 
skirs iš savo tarpo, ją izoliuos ir 
tuo būdu likviduos, štai, kodėl 
mažos valstybės nesilaikymas 
moralės įstatymo ir teisės veda’ 
ją prie savižudybės.

IV. Ką mums daryti ir ko 
laikytis?

Mums reikia rūpestingai aiš
kintis savo valstybės tikslą ir ] 
tiesius kelius į jį. |

Mes galime jieskoti ir naujų» Par^° leliginių^ ii 
kelių, bet tik doru, teisingųjų- • tybių sunaikinimą, 
rie derinasi su moralės įstatymu j 
ir teisės idėja.

Burlaivis nCutty star'*

KAIP BUVO SUNAIKINTOS PALAN
GOS PARKO BRANGIOS VERTYBES

(Iš “Tautės Kelias“ Nr. 2) '■
Vyresnės kartos palans:šk:.ai tą ir popiežiaus Pijaus VII vai

dai- gerai prisimena Palangos j nikuotą aukso vėiniku, sudaužė, 
meninių ve:--! o aukso karūną pavogė/ Liurdo 

Į grotoje Marijos statulą sušaudė.

Jie pasakoja, kad 1911 metais 
raudonarmiečianrs užėmus Pa--

Turime įsigilinti į sveiko, do. langą, jie ėmėsi šeimininkauti 
ro, su demokratine idėja ir mc- į dabartiniame Botanikos parke, 
rale, su pagrindinėmis žmogaus Barbarišką darbą jie atlikę B:-’ 
tckcm.j suderinamo valstybės į putės kalne ir Liurdo grotose, Bi- 
tikslo problemą ir teisingai jąj rutės kalno koplytėlę jie išplė

šė, altorių sunaikino, Mergelės 
Marijos paveikslą, lentoje pieš

mo istorijos. St. Paulauskas, Pa
ryžiuje baigęs skulptūrą, turėjo Į 
gerą vardą, bet, įpratęs girtauti, 
palūžo ir nusmuko. Tapo Jiau-j 
(ties gynėjų vadu ir ėmėsi gy-Į 
venlojų terorizavimo darbo. 
Sapne po pasikartojančių Mari-

ji stovėjo. Rengiamasi buvo 
nugriauti, bet nesurado, kas su 
tiktų tą niekšingą darbą atlikti. 
Pagaliau pasisiūlė trys girtuok
liai. Juos augundę.s statulos va- 

• ris, kurį pardavę tikėjosi gerai 
pripelnyti. Nuvęrtę statulą, ją 
supjaustę į tris dalis, pasidalino. 
Šį niekšišką darbą alnkę, nusi
vylė. Vario buvo ne Ii k daug, 
statula buvo nulieta ne ištisa: 
iš vario. Viduje buvo tuščia. 
Koks tolimesrūs statulos liki
mas, neaišku. Pasakojama, kad 
galvą kažkas nupirkęs saugoja 
ir ji yra išlikusi.

Palangiškiai pasakoja ir apie 
negarbingą statulos naikintojų 
pabaigą. Vienas statulos naikin 
tojų buvęs šoferis. Autoavarijo 
ja buvęs sunkiai sužeistas, kęs
damas didelius skausmus, Ilgo 
ninėje miręs. Kančiose šaukę :is 
Kristaus, bet užuojautos nesu
laukęs. Slaugės jam priminu 
sios, kad Kristaus statulą sunai
kinęs, o dabar jo šaukiasi. Ne
garbingai mirę ir kiti du bendri- 

1 ninkai. Viznas spirito prisigė 
I ręs, nugriuvo, užsidegė ir,, pa- 
. galbos nesulaukęs, sudegė. Ant
ras pasikoręs. .

Naikinimo siautėjimo neišven
gė parko rūmai. Ten daug kas

ją spąusdlnla apie I.SUlt s;alviHU 
ir nespalvotų nuotraukų, 15 ž - 
mėlapi-i. Dešimtais tonus nu
matyta atspausdinti 1G33 m.

b
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' j Cosmos Parcels Express Corp.
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V

teisėmis :
tikslo problemą ir teisingai ją J 
spręsti. • ‘ <

Turime teisingai įvertinti isto
rinius faktus ir mūsų tautos 
vardu, jos atstovų įvairiose val
stybės gyvenimo stadijose (val
stybės atstatymo metu ar vė
liau) padarytuosius valios pa- 

sješkimus. Įsigilinkime į Lietuvių ‘ 
Vilniaus konferencijos nutariLg^ ^ad mūsų valstybė, anot 
mą, atsklaidžiantį gražią, skals-j Meinecke, būtų sveika ir galin
čią mūsų tautos sielą, jos mora-j ga *
Ię.w Tik pavertinkįme. politinės! 
etikos (moralės įstatyme) švie-1 
so j e tą faktą, kad ana konferen-| 
cija pavedė Liet. Tarybai pasi
kviesti, į savo tarpą (kooptuoti) 
narių iš tautinių mažumų. Įsi
skaitykime gerai ir suprasime 
dorinius atramos taškus mūsų 
laikinųjų ir jau . pastoviosios 
1922 metų konstitucijos idėji
nius pagrindus, į išryškintuo
sius ten moralės įstatymo ir tei
sės reikalavimus (į žmogaus ir 
piličio teises, į tautinių mažumų 
autonomiją ir kt.). Tik peržvel
kime, toliau, mūsų socialinę įs- 
tatymdavystę (žemės reformos. 
įstatymą ir kt.), mūsų tautos1 
elito pastangas visiems valsty-j 
bės žmonėms padaryti gerą ir 
laimingą gyvenimą Lietuvoje. -

Like kaboti tik atskiri statulos 
gabalai, a r m niūros p ri 1 aikom i. 
Birutės kalnas ir grota paversta 
išniekinimo vieta. Ten buvo 
šiukšlių savartynąs ir išvietė.

Tuometinio Palangos parapi
jos klebono kun. Ilskio rūpes
čiu, grotos statulos likučiai nuo 
armatūros būvį nuimti ir pati 
statula buvo lestauruota. Jos 
grąžinti į grotą, nebuvo galima,

TeL 476-2206

Tas visa pai 
stybės “judėj 
tu gi ir tai, ką mes-.tur&ne dary
ti, kad ateities Lietuvą, kada

s-“}'-“*1* į . vr

todėl ji buvo perkelta į Palan
gos bažnyčią,:kur dabą^įst^vįf 
Marijos altoriaus dešinėjėnpūišė-J 
j e. Restauravimo darbus atliko

PRISTATO SURŪ
GUS! PIENĄ

A. Kvietkauskienė, valstybinės 
laboralorijęs inžinierė, “Valstie
čių laikraštyje * rašo:

Per šių metų pirjnąjį pusmetį 
Jurbarko rajowo ūkių žemdir
biai pardavė valstybei. pirmąja 
rūšimi tik 87 proc. pieno, net 
109 cnt pieno buvo grąžinta su
rūgusio.

— Trūksta rankšluosčių, mar
lės, chalatų, — skundėsi ūk^ų 
specialistai.

Tuo įsitikinome, lankydamie
si Girdžių paukštininkystės ta
rybiniame ūkyje “Mituvos” ir 
‘"Pergalės” kolūkiuose. Tačiau 
nevalia nematyti kito dalyko: su 

i turimomis priemonėmis galima 
geresnės kokybės produkcija.

Antai iš Mičiurino sodinin
kystėm tarybinio, ūkio Į- pieninę 
buvo atvežta surūgusio atšaldyto 
pieno. Patikrinus buvo nustaty
ta ir priežastis: šaldytuvas blo
gai saldė, nes sulaužytos mai
šyklės mentės. Be to, po melži
mo pieną suvežą net iš penkių 

'vistų. Taigi, kol pienovežis;visur 
apvažiuoja, bidonai,“kepa” sau
lėje. Rezullatąs — f šaldytuvą 
pienas patenka jau su rūgštele.

Tinkamos tvarkos neradome 
ir daugelio kitu ūkiu fermose: 
nešvarūs melžimo agregatai, bi
donai, šaldytuvai. Nenuostabu, 
kad pusė tikrinto pieno teko pri
skirti trečiai grupei dėl bakte- 

; riologinio užteršimo.

jos pasirodvmu ir įspėjimu, kad suna^’nta, sienų dekoravimui 
mestų nusikalstamą darba, jis Pa^audoti veidrodžiai sušaudyti 
atėjo pas kleboną/papasakojo, sudaužyti, daugelis ir kilų 
savo gyvenimo istoriją, atsisakė raenin? vert? ’ turinčių vidaus 
turėtų pareigų ir ėmėsi Merge-) lren.£I1'my sugadinta aiba v^sai 
lės Marijos statulos restauravi
mo darbo (apie tai smulkiau ra
šyta “Rūpintojėlio” Nr. Ii.).

Barbariškai buvo sunaikinta 
ir Kristaus statula, stovėjusi 
parke prieš buv. grafo Tiškevi
čiaus rūmus. Graf. Tiškevičius 
statulą parsigabeno iš Paryžiaus. 1 Tiškevičius 1898-1900 m., Pran- 
Tai žymaus prancūzų skulpto
riaus kūrinys, nulietas iš vario.
Monumentali, plačiai išskleisto J buvusi Marijos Mergelės slatula 
mis rankomis, giliu žvilgsniu • pritraukdavo daug maldininkų,

. s. — —

atėjo pas kleboną, papasakojo. arba sudaužyti, daugelis ir kitų

_ į .įrengimų sugadinta
I sunaikinta.

Po visų tų sunaikinimų Palan
gos parkas liko skurdesnis.

Red. pastaba: Pagal Br. Kvik
lį (Mūsų Lietuva, IV tomas, 280 
pusi.), Palangos miške Liurdo 
grotus įrengė grafas Feliksas

■ elizijos pavyzdžiu. Kaip anų lai- 
j kų fotografija rodo, prie grotų — Sovietų riarlaivis bandė pa

rbėgti nuo švedų,, bet neturi jėgų.
• 1 J „ f

;į baigsis jos vergija^ būtų laimiu- skulptorius St. į Paulauskas, ką 
tik pasitraukęs iš Liaudies gynė
jų ; (Lstreb’lelių) vado pareigų. 
Klebonas kun. Aiškis jam pava-l

Iš P. Stravinsko pirmos jiė statulos restauravimo darbą; Karo audros paliko statulą ne
gos “IR ŠVIESA IR TII^A^Jėklaųsęs jo nuostabios gyveni--paliestą. -Ir po. .karo kurį laiką

statula parko lankytojams palik
davo gilų įspūdį. To negalėjo 

I pakęsti nauji Palangos šeimi- 
1 n inkai. k ■

(Iš Europos Lietuvio)

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

. i ' - ' autorius, >
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 7.
(1869 — 1959 metai).

664 psL, vardynas. C 1
•- Minkšti viršeliai. Kainą $15. ; 7"’

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Pavergtoj Lietuvoj
PAVERGT. LIETUVOJE .........

IX ENCIKLOPEDIJOS 
TOMAS

: Valstybinė spaustuvė Kaune 
baigė spausdinti “Lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos” IX to
mą, kuris prasideda žodžiu “pin
tuvės0 ir baigiasi Samneris, 
Džeimsas (1887 - 1955), JAV 
mokslininkas. ’ f

Sis tomas, kaip ir ankstyvos-, 
ni, išleistas 75,000 egz. tiražu. 
Tomas gausiai iliustruotas — iš-

A
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MARIJA NOREIKDEN*

JAI DRUGS VAISTINE
K759 W. tirt St, Chicago, HL

• rtrxsTiNGAi išpildo® receptai • fatndk mat sal
dumynai • kosmetikos reikmenys

Atdara šiokiadieniais nuo <

SIUNTINIAI Į LIETUVA
"'A KAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

* ■ *•' J . ' . •

B608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL S25-2787,

ATEINA LIETUVA,

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

] Jjdna J25. Kieti virieluL Paites IX

Inz. 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 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

(r patarė mums toliau studijuoti.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
f LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 

1954 m. metraštis.; Jaune yra. vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kašuboj, A. Rūkitelės Ir A. VarM 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik 13.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raZytojoa tr til
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnt 
šventes jų istoriją Ir eigą. įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
osrduodanu tik už F2. , d

• LIETU VI1KASTS PAMARYS, Henriko Toroo-Tamalauski 
įdomiai parašyt* studija apie Rytprūsius, remlautis Pakalnės H 
Labguvos apskričių duomenimis. Apmšymai Jdorofls kiekvienam 
lietuviui Leidinys niustmotM nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadinimai Ir Jų vertintai J vokiečių kalbą.. Labai 
naudingoje 335 puri knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

t KA UAUMfS LlMIt, rašytojos Petronėlė# Orintaltės atfr 
minimai Ir mintyj apie asmenis Ir vietas neptfk. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik *3. i

s JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

. > SATYRINIS NOVELES. SL Foečenko kūryba, J. Vairia# 
vertima*. >01 pri knygoje yra 40 temo^ngų novelių. Kaina H

Knygoi gaunamos Naujienose. 17W So. Halatad St. UMeaga,

3 — Naujienos, Chicago, 8, HI. Friday, October 8, 1982
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Komunizmo statyba — 9U0 vergų darbią sfoyykIa.

'M a

Aukštuosius mokslus einantis lietuviu jaunimas 
buvo išbandęs simpoziumą. Tikrovėje, turėtų būti simpo- 
zijumas, o ne simpoziumas, nes anglai, ispanai ir net 
graikai, šio žodžio pradininkai, ištaria aiškiai ne tiktai 
“i”, bet ir “ju”. Jeigu mes savinamės kuri nelietuvišką 
žodi, tai ištariame taip, kaip toje nelietuviškoje kalboje 
jis tariamas, bet mes ištariame simpozijumas, nors net 
žodynuose pataria rašyti simpoziumas.

Žodis yra senas, graikiškas. Simpozijumą pradėjo 
vartoti Platonas ir Ksenofonas. Jiedu buvo logiški sam- 
proteutojai, tai sueidavę gražią dieną. į miesto aikštėje 
partioštą pakilimą ir viešai, svarstydavę' toti kuri svar
besni gyvenimo klausimą'. ,R . R,

Kaip Platonas, taip ir Ksenofonas buvo gerai susi
pažinę su svarstoma tema, tai jų svarstytos būdavo Įdo
mios. Žmonės susirinkdavo pasimokyti, ne tik paklau
syti. Dviejų žmonių pokalbiai bet kuria tema būdavo nau
dingi. todėl į šių dviejų vyrų simpozijumus visuomet pri
sirinkdavo didokas būrys žmonių. Tais laikais nebuvo 
garsiakalbių, tai šie garsūs vyrai turėdavo garsiai kal
bėti, kad suėjusieji suprastų ir galėtų klausytojus pa
mokyti.

Kiek vėliau Į simpozijumus pradėjo eiti ir Sokratas. 
Jis buvo vienas geriausių graikų galvotojo ir kalbėtojų. 
Pradžioje jis ruošdavo simpozijumus su gabesniais savo 
mokiniais, su karo vadais, su politikais. Tie simpozijumai 
virsdavo tikrais mokslo šaltiniais, Sokratas buvo geras 
kalbėtojas, jis turėjo nepaprastai daug žinių, todėl So
krato pasiklausyti sueidavo ne dešimtys, bet šimtai.

Pradžioje Sokratas kalbėdavo apie visuomeninius 
graikų reikalus, bet vėliau jis pradėjo kalbėti apie meilę, 
mediciną, karo reikalus, literatūrą, poeziją, istoriją ir 
kitus klausimus. Jis galėjo naudingai pakalbėti bet ku
riuo klausimu. Jo simpozijumai būdavo gyvi, Įdomūs ir 
naudingi. Jis galėdavo Įdomiai pakalbėti bet kuria tema, 
bet jis mėgdavo išgerti ir puodelį gero vyno. (Tada stiklų 
dar nebuvo.) Vyno nugerdavo ne tik pats Sokratas, bet 
ir gyvesnieji jo mokiniai.

Sokrato l<iįutįs simpozijumus rimtai 
visuomeninius, kultūrinius ir filosofiniu? klausimus, 
Į simpozijumus Sokratas įneSI linksmesnes nuotaikas 
rimtiems klausimams. Jis iškeldavo rimto klausimo ir juo
kingąją pusę, Visiems būdavo ne tik naudinga tikslių ži
nių patirti, bet ir linksmai laiką praleisti. Be to, Sokra
tas į dviejų mokytų vyrų svarstybas įvedė didesnį savo 
mokinių skaičių.

Besimokinantis mūsų jaunimas, norėdamas imituoti 
garsius vyrus, gyvenusius prieš du tūkstančius metų 
taip pat pradėjo ruošti simpozijumus, Jie ryžosi pamėg
džioti Platoną ar Sokratą, bet graikams būdavo daug 
lengviau, negu mūsiškiams. Graikai viską žinojo, o mū* 
siškiai nė pusės to nežino, ką graikai žinojo, Teisybė, 
graikų filosofų laikais buvo mažiau žinių, tai buvo ga
lima jas į galvą susidėti, bet dabar pasikeitė visas reika
las. Dabar žinių yra žymiai daugiau. Jos gilesnės, sudė
tingesnės. šiandien to kompiuterių jau neįmanoma, Sok
ratas turėjo gerąjtmintį, o Platonas turėjo gijų protą. 

 

Sokrato atmintišlauvb- akinė ir ausinė, o dabar tokiu vyrų 
nėra. Jei kas girdi, t^i nemato. Labai dažnai pasitaiko 
kad negirdi ir nemato.

Mūsiškiai, neturėdami garsių graikų privilegijų, pa
noro juos pamėgdžioti. Ruošė simpozijumus, o rašydavo 
simpoziumus. Jie manė, kad galės tinginiauti, kaip tingi
niavo Sokratas. Jiems ir Į galvą neatėjo, kad reikės dirbti, 
žinias rinkti. Dirbti jie tingėjo, bet rinkosi i tuščią ka
vinę, vietoj vyno gėrė juodą kavą ir jautėsi dideliais vy
rais, būdami visai tuščiais.

Vietoj pamėdžiojamų simpozijumų ir simpoziumų, 
lietuviu spaudoje jau eina “svarstytos”. Tai bene bus tiks
liausias ir suprantamiausias žodis. Tiktai vietoj Platono 
ir Ksenofono simpozijumų, dviejų protų svarstybų, kavi
nėse pradėjo ruošti trijų žmonių pareiškimus. Tai nėra 
jokios svarstybos. Pareiškimai esti visai skirtingi. Vienas 
kalba apie Ąinošių, o kitas apie Kaipošių. Jie nieko bendro 
neturi.1-Jie'-nesvarsto,, betdiktai pasako ir nutyli. Paša-- 
kytotiškritikuo&nenori. > ■

Praeitos savaitės .simpoziumas buvo tuščias. Prabė'-' 
gomis paliesta daug'Halykų,\tot nebuvo jokių svarstybų. ’ 
Kunigas Prunskis, kaip visuomet, beskubėdamas, privirė 
košės. Parašė, kas jam buvo naudinga ir nuėjo toliau 
rašyti tą pačią košę.

Visi atidžiai seks ateinančias svarstybas, Kasiulaitįs 
yra protingas vyras, Savo laikų jis turėjo gerą atmintį: • 
Net amerikiečiai stebėjosi Kasulaičio atmintimi. Jo ang
liškoji knyga dar ir šiandien anglų skaitomą. Amerikie
čiai iš jos mokėsi, tiktai birčininkai jos Į rankas neima. 
Jie mokosi iš Bražėno kalbų.

Bet kaip ateinančiose svarstytose Kasulaitis suderins 
Fronto bičiulių siekimus bei tikslus, tai tiktai sekmadienį, 
teisingiau — po sekmadienio, kai svarstybų eiga bus pa
skelbta, sužinosime. Būtų daug lengviau Kasulaičiui, jei. 
svarstybų reikalas eitų apie pačius frontininkus. Ten 
būtų vienas vadas, kuris sprendžia visus svarbesnius klau
simus. Frontininkizmas — tai vadizmas. Amerikos lietu
viai yra priešingi vadizmui, nes lietuviai neturėjo nė 
veno vado, kuris būtų tautai vargų neatnešęs. Vadas 
siekia pats viską daryti. Frontininkai — tai avinai, aklai 
klausantieji vado. Frontininkai ir su krikščionimis plau
nasi. Krikščionys demokratai turi klausyti vado, ir baigta.

Frontininkų bičiuliai taip pat yra frontininkai, ku
riems vadas gali leisti viską. Jie gali būti demokratais, 
jeigu reikia; jie gali kovoti prieš demokratinius princi
pus, jeigu vadas Įsako. Fronto bičiuliai gali būti respub- įtikinti, ko VLIKas siekia ir kokie jo tikslai.

TOKIOS TOKELĖSNors sovietai prasiskverbė j erdvę pirmieji 1957 metais, iššaudami Sputniką, tai šiandiea amerikiečiai juos yra pralenkę keliais svarbiais šuoliais, šiandien Amerikos kariniai satelitai skrieja erdvėje aplink žemę šiaurė? pietų poliarinėje orbitom je kas'dvi valandas. Kiekvienoj orbitoj satelitai- perskrieja erdvę S0 įaipsnią į • vakarus nuo tos yięios, kuri buvo apžiūrėta pirmoj orbitoj. Tokiu būdų, satelitas gali, apžiūrėti Žemę kiekvįe- name -24 yąlandų Įaįkoįįarpyję.. Gi dąugęns satelitų nuolatiniai /seka ir apžiūri .Žemę. Pavyz jižiui, jau.nno 1971 metų Amerika yra paleidusi į erdyę foto- šnipą satelitą Big Bird, kuris ' ipdgėjoje ' (aukščiausiame taške) yra 160 mylių aukštumoje .ir perigėjoje .(žemjaųsialne taš- k'ę j 100. myl’ų. aukštumoj e_ nuo žemės paviršiaus, žemiausiame taške satelitas gali atskirti žemės paviršiuje ęsaničiis objektus penkių pėdų tikslumu,-; ■ o
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VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUSRAGANIUS
ZEMAITUŠKA

(Tęsinys)
— Suspės atsilsėti, kai baigsis miško darbas,

— pastebėjo, nieko dar nenujausdamas, sūnus. — 
Dar savaitė kita, ir baigsis uždarbiai.

— Užteks jau mums tų uždarbių, pamojo 
senis ranka. — Nori, eik vienas su kirviu, o ark
lys pasiliks namie.

Kukienė, pažvelgus Į vyrą, iš veido pamatė, 
kad ir jam nelengva sūnui pasisakyti

— Mes jau susitarę esame su Kuogio Kaziu,
— spyrėsi sūnus. — Kaip dabar jis vienas va
žiuos? Nebūtau pažadėjęs, kitą bičiulį būtų sau 
susiradęs.

— Kad pasakiau, reikia tėvo klausyti nesi- 
ginčinus, — šūktelėjo Kukis. — O su kuo susita
rei, manęs neatsiklausęs, man nerūpi

Sūnus nutilo. Paėmęs pavalkus, išnešė juos 
iš pirkios.

— Tai jau galutinai nusistatęs esi? — pasi
klausė vyrą Kukienė. sūnui iš pirkios išėjus. — 
Gal visgi geriau iki pavasario atidėjus? ...

— Tu manęs nemokyk, ką turiu dąryti, .■— 
uztųrjcl i Kukis. — Mano čia valia, ne tavo P.. /

Senė Uk Ptsiduso, nedrįsdama atkalbinėti.
Kai sūnus sugrįžo pirkion, Kukis ėmė piktai 

4 3ii"j H čia Į čia į žmoną -r- pyko, nesurasda

mas, kokiu būdu pradėjus su sūnum kalbėtis.
Kukienė ištraukė puodus iš pečiaus, paruo

šė stalą.
— Tai gal eisime pusryčiauti, pasiūlė au* 

dėdama šaukštus ant stalo,
— Tai papusryčiausim, kad siūlai, atlyžo 

senis, patenkintas, kad nemalonų pasikalbėjimą 
dar valandėlei galima atidėti.

Susėdo ir valgė tylėdami. IŠ senių veidų ir 
laikysenos pajuto dabar |r sūnus, kad tėvai pasi
rengę su juo kalbėtis. .

— Matyti, jau susiuostę dėl Verutės, — pa
galvojo Jonas, ir širdį kaip replėm suspaudė jam 
nerimas. £

Juo ilgiau tęsėsi tyla, juo sunkiau jautėsi vįgi 
trys, lyg kažkokis nelaimės nujautimas slėgėjų 
sielas. Nerimo motina, nerimo tėvas, nerimo ir 
sūnus.

— Sakyk jau, kad sakyti turi! — neiškentė 
pagaliau senė ir padėjo šaukštą, — Kam jau’-ęja 
ilgiau kamuotis?

— Kad pavalgei, kaktą pirma peržegnok, 
subarė ją vyras; — o paskui jau mokysi manę, 
kaip turiu su savu vaiku elgtis.

Jonas irgi liovėsi valgęs, išbalo veidu ir pa
dėjo šaukštą. , v ’

Kukis dabar staiga pasijuto visai ramus, 
anksčiau jį slegiantis akmuo ėmė ir nusirito nuo 
krūtinės. Sėdėjo ir ramiai sau kramtė lašinius 
su duona. Baigęs valgyti persižegnojo ir atsilošė 
į sieną.

negalėjo apginti $ayo klientu.Panašiai įvyko ū ąrgentinie- aukščiai^ianie taške — 10 pėdų Į čiams, pagrobusiems Falklando tikslumu. Tai jis atlieka foto-palas, nes jie negalėjo atsipūti grafijų digUaliniū perteikimu, l prieš Amerikos satelitų pagalbą kuris yrą iš karto gaunamasi britą karinėms jėgoms, išgriuvo Argentinos diktatoriai generolai’ pamažu griūva ir Brežnevas.Amerika turį bėdos su žydais, kurie, apsvaigę laimėjimais, išžudė civilius Beirute, Amerika turį priversti žydus-surasti politinį kompromisu su- palestinie- čiais- įr -ai*abų pasauliu.' iTąčiau .Amerika Turi paredyti ^daii^au? j^jos- pdttiaęje ■■'srityje „prieš, - rusus. - štai' paskutinis Mą&kvbs Komunisto numeris praneša,'jog Sovietijoje jau pk- sięfctas komunizmas; o dabar tesiek tinas -vienos' visuomenės suT kūrimas (žodžiu, .rusifikacija); Sovietijoj' vyko pasipriešinimai, kai buvo nusavinama.;-privatinė nuosavybė.' Dabar, turės prasi- dęti p^ipriešinimas-. prieš 'nu- -ŪBįtinim?. Atrodo,' kdd Ida bar j-ra pats geriausias laikas Amerikai išgąsdinti, tušus. Tik mes turime pranešti'Amerikos val- <ižiai apie mūsų tautų vedamą kovą Apries rusus. 'Juozas Nendriūnas

žemėje, vandenyje ir erdvėje.Pradedant 1961 metais, Amerikos satelitas SAMOS parodė Amerikos gynybos pareigūnams Rusijos ilgo kelio raketų skaičių ir vietas, kuo Chruščiovas gąsdino Ameriką savo kalbose,. Pagal SAMOS fotografijasį. pasiru-' dė, jog rusai teturidik .vųeną,.dešimtadalį raketų nuo tb’:,s>kąb; eiatis, kurį naudojo CJjrušįiovas,. Tai žinodamas, prezidentas Kennedy pareikalavo, jog -sovietai’ išvežtų savo raketas iš Kabos. 1962; metais. ' į-Gi šiais metais Sirijos-rusiški lėktuvai ir Sirijos bei.palestiniečių tankai (irgi rusiškos gar įnybos) buvo sunaįkėifi žydų raketų, nes žydai buvo įsijungę į Amerikos -satelitų žvalgybos .sistemą.- Todėl Brežnevas kalti< na Siriją ir palestiniečius -neišmanymu, .nors jš tikrųjų rusai
likonai ir demokratai. Jie .apmovė prez. Cartėri, jiet kai 
ąteis tinkamas momentas, apmaus ir prez/Reaganą, lie
kas Fronto bičiuliams nieko pripiešti -negalį nes jie šian
dien čia, o rytoj kitur, arba visai išgaruoja.-Kasulaičiui 
bus labai sunku nustatyti bičiulių pažiūrą Į VLIKą. Fron
to bičiuliai glaudžiai bendradarbiavo su p. Valiūnu, o 
dr. Bobelis nepajėgia jų Įsiprašyti į pasitarimą.

Krikščionių demokratų sąjungos atstovui Kasulai- 
čiui nepadės, bet jų parama jam ir nereikalinga. Darbir 
ninku sąjungos nėra, tai niekas jam negali kliudyti, bet 
Fronto/Bičiuliai raitysis, kiek pajėgdami.' Kasulaičiui 
bus labai sunku šiose svarstytose prispausti jų galvą ir

—; Maniloj suimti devyni veikėjai, norėjusieji nuversti Filipinų prez’dentą Mąjęos. Suim- .tas ir buvęs ambasadorius Amerikoje. • .— Irake mirė buvęs prezidentas Hjisejinąs Bąlūs - sulaukęs 68 melų. Palaidotas Bagdade.—’ Kalifornijoje rastos apnuo- dytps Tylejjol piliulės,
Sūnus ir motina sėdėjo, lyg prirakinti, ir 

laukė.
— Ot kodėl sakiau, kad arklys turi atsilsėti, 

pradėjo pagaliau Kukis. — Ryt anksti rytą va
žiuosime pas Kiesilių, Žiemą per balas visai netoli.

Ko mes pas jį turim važiuoti? — paklausė 
sūnus, žinodamas, kad Kiesilius suaugusių duk- 

1 tęrų neturi, ir todėl iš čia jo Verutei pavojus ne- 
' gresia. Negi giminės esame, kad važiuotume 
svečiuotis?

— Ko turim važiuoti — tai jau mano reika
las, ne tavo, — šiurkščiai atrėžė tėvas. — Vaikas 
dar esi ir turi tėvo klausyti nesiklausdamas. Ir 
Viešpats Dievas liepia klausyti, o ne teirautis 
pas tėvą, ką jis sumanęs.

i Sūnus atsikėlė iš užustalės.
Aš nevažiuosiu, — atkirto, kaip peiliu at

rėžė.
Kaip tai nevažiuosi? — pasipiktino tėvas. 

(— Kad pasakiau, ir važiuosi.
— Negalima, vaikeli, tėvui priešintis. Tėvo 

(valia Dievo valia, negi iš jos išsijausi? pa
rėmė Kukį žmona.

Sūnus nusigręžė į langą ir tylėjo.
— Ryt ariksti važiuosim, vos tik aušti pradės, 

I— visai ramiai, lyg jokio prieštaravimo iš sūnaus 
pusės nebūtų toyę. tęsė Kukis. — O iš ten sū Kie- 
siiium važiuosimas Grigaičius piršliuosna, ot kas 
yra!... Męrga nieko sau, turtinga, geros gimi
nės Ir mums visai tinką, kaip marti...

— Nevažiuosiu ir nevesiu! — užsispyrė sū

nus, atsigręžęs nuo lango. Jo akys buvo pilnos aša
rų. — Nors mane užmuškite, nevažiuosiu__

— Kam turiu savo vaiką užmušti, — nusišyp
sojo senis. — Ne tam auginau tave. Kad liepiu, 
tai važiuosi — su manim važiuosi...

— Nevažiuosiu, nevažiuosiu, tėveli, — karto
ja atkakliai Jonas, nors ima justi, kad jo pasi- 
prięšinimo, užsispyrimo jėgos jau tirpsta. — Ne
leidi man vesti Verutės, aš nieko vesti nenoriu...

Ei, nesipriešink man, niekus kalbėdamas;
— suurzgė Kukis, — Ar mano diržo panorai pa
ragauti? Nepažiūrėsiu kad tu — jau suaugęs 
bernas. " —_ _

— Versi, Amerikon pabėgsiu, — graso sūnus.
— Kaip Dievą matai, pabėgsiu!...

i — Su tėvu kalbi, snargliau! supyko Kukis.
Ar užmiršai, ką Dievas vaikams paliepė? Tu 

taip Dievo valią tėvams nesipriešinti pildai?,.. 
(Kad aš daugiau iš tavo lūpų tokių kalbų nebe- 

girdėtaul... > / J
| Jonas, jusdamas, kad nebegali sulaikyti aša
rų, išsiskubino vienmarškiniu iš pirkios. *

—* Dar padarys sau ką vaikelis, — susimpino 
motina.

— Nepasidarys, — nuramino ją vyras, atd- 
keldamas. — Paverks ir nurims, Negi su juo pir
mu ir paskutiniu tai atsitinka.. 7 ‘ a

Ir priėjęs lovą atsigulė.
■■ - " > '

(Bus daugiau) ’"
---------------------------- - ______ ______________
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;VAKARŲ VĖJAI

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

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

- ? ----

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weirchtster Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd^ Westchester, III.

YH.UANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEI_ 233-8553 
S«rvic« 855-4506, P*®. 06058

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubas turės poatostogirų susirinkimą 1 
antradienį, spalio 12 d., Vyčių salėje,1 
2455 W. 47th St. Pradžia 1 vaL popiet. 
Visi nariai ir norintieji būti nariais 
kviečiami atsilankyti. Po susirinki-! 
mo bus vaišės. A. Kalys į

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

_______ja: ■ -J—

Lietuvių Sodyba Anglijoje

Funeral Home and Cremation Service
■■■■■v 
nJ

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

suiš-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pa^al susitarimą.

Padėkime BALFui
OPTOMETRISTAS

kalba lietuviškai
2618 W? 71»t SL T»L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko altinius 

ir “contact lenses”.

Kaip kitų, taip ir mūs vargstančių netrūksta niekada; ypač tėvynėj e, kur šeimininkau j aokupantas. Tiek iš tėvynės, tiek ir iš Suvalkų trikampio vis ateina daug laiškų, prašančių pagalbos. Daug kas tą pagalbą savo artimiesiems suteikia asmeniškai. Deja, daugelis jų kreipiasi į BALFą, ypač tie, kurie laisvajame pasauyje neturi. artimųjų
Dr. LEONAS SE1BUTIS

INKSTŲ, PŪSLES IR
j. PROSTATOS CHIRURGIJA

2654 WEST 63rd STREET

Valandos: įnirai 1—4 popiet

Ofte Mefonas;

Prostatos, inkstų ir žlapumc 
- takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-4206

Kaip vargas neturi taip ir BALFo šalpos

rinkė- lietu-
namus

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraus:

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R, ŠERĖNAS. Tah 925-Š&Š

__ M O VING 

Apdrausta, paricrauatymes 
ii ivairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAI 
T*L 374-1882 arba J7649M

SOPHIE BARČUS

atostogų, rūpestis niekad nesibaigia. Gal sumažės ar ir visai užsibaigs, kada okupantas išsinešdins iš Lietuvos. Vasarą įvairūs BALFo padaliniai rengia gegužines — piknikus, kurie žymiai papildo BALFo šalpos išteklius.Vasara jau baigėsi.Dabar, spalio mėn. vyksta BALFo pinigų rinkimo vajus. Kiekviena vietovė jį vykdo pagal savo turimas sąlygas. Chicagos apskrity BALFo rinkliava vykdoma jams pas geraširdžius vius atsilankant į namus.Ir į mūsų kiekvienoateis BALFo pasiuntinys. Pagal išgales, kiekvienas lietuvis atiduos savo auką. Bet yra lietuvių, kurie mielai aukotų, bet jų rinkėjai nepasiekia. Tam yra įvairių priežasčių: neturi adresų, ar neranda namuose, ar toli gyvena nuo lietuviškų centrų, ir kit. Toki aukotojai savo auką gali pasiųsti paštu, ar įteikti centrinėje rastinėje. Mielai patarnauja ir Sophia Barčus radijo programos vedėja ponia Dauku- vienė.BALFo rinkėjai ypatingai atlieka didelį darbą. Daugumoje namų jie mielai sutinkami, nes žino, kokiam kilniam reikalui jie dirba. Padėkime jiems.
P. Vencfora

.ADU. iEIMOS VALANDOS

ie^udieste ir sdcnulienhi* 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 

WOPA - 1490 AM 
transliuojamos ii musy studijos 

Marąuefta Parka-

Nuo
1914 metu

Vedafa — Aldona Daukut 

Talefj 778-1544

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL 4009

■'*—■■■ u —^WM>—>^l—

ZADUQ PROGRAMA

Senttssia Ueteviq Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
aadieniais nuo 8 iki 8:30 rat ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
bnrij Mfttnukg. Be to, temb
rai, muzika, daiaou, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkau Biznio 
reikalais kreipei į Baltic Florists —- 
gėlių bei dovanu krautuvę, SOX E. 
Broadway, So. Boafon. Mat*. 0212? 
Telefonas 2A84MW. Tea pat gau
namo* "Naujienos“’, didelis pasi
rinkimas betMvieku faurgy ir lie- 

taviškų dovanu.

Midland žavingi 
nauja taupymo a. ..anų 
paskalų reikalus visos an> 
sų apylinkės. Dėkojami 
Jums už mums parodyta 
pastokėnroa. Mes nęrėttr 
bm būti nardinai a 
ateitvie.

SąskauUe apdra^rtoi 
Iki SI 00,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. 1L 6062 

Ta' ^25-7400
8929 SO. HAMLfeM 

. Bridgeview, K, teU
T ak $11-9400

Naudingi patarimai k įdomOs dalykai
DIDELĖ NAUDO PAMIDO- 

RUS NAUDOJANTPamidorų (tomeičių) gimtinė yra Perų valstybė, Pietų Amerikoje.Ispanai, kolonizuodami- Pieti- tų Ameriką, atvežė juos Į Eiiro-Iš pradžių europiečiai ; kreivai žiūrėjo į pomidorus, bet pamažu jie plėtojosi į šiaurę: ir. į rytus. - ’Lietuvą pamidorai -pasiekė pabaigoje. aštuoniolikto v- šimtmečio. ’Pamidorai turi savyje apie 90 nuošimčių vandens ir nėra toks vaisius, kuris suteiktų kiek daugiau kolorijų,Svarbiausia pamidorų nauda,; tai vitaminai ir mineralinės dru- Į skos, kurios sustiprina žmogaus] organizmą ir saugo jį nuo. už-1 krėtimo bakterijomis.Labai naudingas mums tai vitaminas C.Prinokęs saulėje * pomidoras turi 30% to vitamino daugiau, negu kitas tos pat šakos prinokęs šešėlyje.

Išmazgoti vieną aštuntadalį 
svaro džiovintų grybu, sudėti juos į indą.Įpilti 12 stiklinių vandens, pridėti 2 šaukštus sviesto, pet- ruškas (šakneles), 2 morkas, 8 pipirus, 2 lauro lapelius, druskos ir pusę svogūno.Išvirti iš visų tų produktų buljoną (sultinį). Vėliau perkošti jį, užbaltinti grietine ir, įpiau- sčius balvių ‘Skiltelėmis, rinti iki bulvės apvirs. pavi-

LIETUVIŠKI ŠVILPIKAI 
. * 4 t ■- r*Tam reikalui reikia paimti:2 sv. bulvių/

truputį druskos,
Padažui: sv. lasiniukų,3* kiaušiniai^
1 šaukštas krakmolo,
4 šaukštai saldaus pieno.
Bulves išvirti su lupenomis, 

nulupti, sumaltt Subėrus mil
tus, druską, suminkyti. 
trižai mažais gabalėliais.Iš gautos tešlos iškočioti 3—4 cm. storio volelį, jį truputį iš 
viršaus suploti ir supiaustyti iš

baltinius) išplakti, sumaišyti pienu ir truputyje vandens leistu krakmolu, pasūdyti ir truputį supilti į keptuvę su iš- f spirgintais lašiniukais.
Maišant padažą išvirti, supil- j 

ti į padažinę ir duoti į salą. | 
Iš aprašytu būdu paruoštos j 

tešlos galima išsikepti mažų 
švilpikų. Tik tada volelį reikia j 
iškočioti ploną ir švilpikus Į 
kepti ant virykles keptuvėje j 
Įkaitintuose riebaluose ar alie i | 
juje. -

į stalą paduoti su paspirgintais c 
lašinukais ar grietine, varške.

i. * *
KIAULĖS KEPENYS SU 

SPIRGINTAIS SVOGŪNAIS į! 
Tam reikalui reikia paimti: į| 
2 svarus kiaulės kepenų, 
1 stiklinę miltų, 
Vt stiklinės alyvos. 
Be to, Ųž stiklinės grietinės, < 

maltų pipirų ir druskos.
Kepenis vandenyj^ išmirkyti, 

nuvalyti plėves, supiaustyti plonais griežinėliais, truputį pa
mušti kūjeliu, pabarstyti druska, pipirais, pavolioti miltais, paspirginti alyvoje, sudėti Į puodą ir įpylus truputį sriubos bei grietinės, patroškinti.Nuvalius svogūnus supiaustyti griežinėliais ir atskirai paspirginti.Prieš paduodant į stalą, an: kiekvieno kepenų gabalėlio uždėti po gerą šaukštą svogūnų.Magdalena šulaitienė

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

2633 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

TeJeL 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
J424 South 50th Avenue

Tam tikrame kiekyje pamido-i trižai maažis gabalėliais, ruošė esama vitamino B-Ę B-21 ir pan.Būtini žmogaus organizmui kalkės, potašas ir fosforas, kurie yra pomidoruose nemažam kiekyje.Kas dėl pamidorų skysčių, geriausia juos gerti švie- išspaustus, o ne iš skardi-tai žiai nių.
* ♦ ♦

GRYBŲ SRIUBA SU 
BULVĖMIS

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUt 

CHICAGO, ILL. 4Mti

For constipation relief tomorrow 
reach for EXaLAX tonight

Ex-Lax Mps restore yoer system's own natural 
rtrytei <wer*<0u Genty Dependably. Try k Rw^gH. 
You’ll like (he relief in the morning.
Chocolated or pdls.Ex-Lax is * 
**Thc Ovtmijbt winder?

Reed label and follow 
dtrecooife.
C EvLm. kK.. 1982

Skardą ištepti riebaalis ir į ją eilutėmis nesuglaudžiant sudėti švilpukus.Kepti ne per karštoje orkaitėje, kol kol švilpikai pasidarys gražios auksinės spalvos.Iškepusius švilpikus sudėti į pusdubenį ir; užvožus lėkšte, truputį palaikyti, kad suminkštėtų.

— Kinija yra pasirašiusi api< 600 statybos projektų 30-tyje kraštų ir 25,000 kinų darbininkų ir technikų dirba užsienyje,— Garsiajam čekosJovakų bėgikui E. Zalopekui, kuris 1952 melų pasaulio sporto olimpiadoj laimėjo tris aukso medalius, suėjo 60 metų.
ruoštu padažu:

Šviežius lažininkus supiausty- 
ti pailgais mažais gabalėliais ir’ karotefem^

— Lenkijoje areštuotas Soli-. darumo judėjimo vadas Vladis-' lavas Frasiniukas. Jam gresia
Kiaušinius (kartu trynius ir ja taupymo bonus

T CHAT

wsorruf^ k

omul (
-WK uonse

ęc^d  ̂ cwctcp TtedA meat- f
ML/MP AM OUTDOOR ft
GE8G£ 1WAT®gME& ė

IKUV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

UMivių

Laidetirių

AM6ULANSO 
patarnavimas

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSL

STEPONAS C. LACK Hi SŪNŪS
amsouND ,

B*£S >05 ® SENKTW 
IMESCUO OutfTTK) 0V

TV DEVKčS
CM UJRK3OUN0.

TO WMANS S -
NJDBLB /*

UtlWC 3OMS 1«£3M2EP

THESt CTUMCMV ROOPS 
PUCMDE <3000 EXEGC SE

HtLF F1EVENT TARTAR 
BJUMP.

(LACEAWIdJ

M2* WEST 89U STRUKT Ri^uMic 7'1211
llQtM SOUTHWEST HIGHWAY, P*to. Hili*, HL 174-4411

BUTKUS - VASAITIS ,
1444 3*. SOU in, Ceara, HL T<x OLympic J-lHfI PETRAS BIELIŪNAS “
048 Sa. CALIFORNIA AVE, TeL: LAfayKU 1-M71-  ------- —~ --- ..,--------------- — -
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2212 W. Cermak Road

LIUCIJASTATO

Astrological

Čikagos ir apylinkių visuomene kviečiama atsilankyti

piRurra vAv taupymc bonu:

KOVOS DEL LIETUVOS

82.00

Naujienos, Chicago, 8, IR. Friday, October 8, 1982

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

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

BUSS. OPP. - 
Biznio Proga

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai -

IN TOWN
- Mieste

Ar tu spekuliuoji? 
Yes, Aš tris sykius vedęs.

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas Ir Taisymai - 
2644 Wwf $9th Strwt 
T*L Republic 7-1941

F. žabelis, A«ent 
ttWfy W. 95Hi St
iver*. Park, 111. 
40641, . 424-4454

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Tarot Card Readings

Miko Šileikio apsakymu knyga 
‘‘Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kainą S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių.: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. 1L 60629.
Notary Public y

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Te L 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

ONE VISIT WILL CONVINCE YOU. 
Help and Advice On All Affairs 
of Life such as LOVE, HEALTH, 
BUSINESS, MARRIAGE, DI
VORCE, reunites the Separated.

Removes Evil and Bad Luck 
from you, and yours;

FOR APPOINTMENT, CALL 792-2774 
6432 NO. HARLEM (Corner of Devon)

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. Kedzie Avė. 
Chicago, lit. 60629

TeL: 778-8000

Muzika ALOYZO JURGUČIO
Libretas AURELIJOS BALAŠAITIENĖS 

Režisūra LIUCIJOS BUIVYDAITĖS-AMBROSINI

Kernel, žemi — Perd*vlow| 
■■AL ESTATg FOR SAL*

š. m. spalio 30 ir 31 dienomis 
Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorijoje

Beržas Lietuvos pajūryje 
(Laurinavičiaus drožinys)

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. .
Herman Dečkys

Tei.. 585-6624

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

Advokatas . , 
GINTARAS P: ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162
■ 2649 West 63rd Street 

' Chicago, DL 60629

Choras, solistai, baletas, simfoninis orkestras 
Bilietai gaunami VAZNELIŲ PREKYBOJE 

INTERANATIONAL GIFTS 
2501 S. 71-ma g-vė, telef. 471-1424

.1 m* <• 
DĖMESIO 

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinis- 
kams. Kreiptis: 

A. LAURAITI!
3645 So. ASHLAND AVI. 

Tet 523-8775

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 ArcherAvenue, 

Chicago, III. 60632. Tel; YA 7-5980

Lietuvių Paštininkų 
Šmulkščiai.

Bustcin Furs

— Už 15 metu baigiasi sutar
tis, kuria britai turės grąžinti Ki
nijai Hong Kongo koloniją. Pen
ki milijonai to miesto gyventojų 
susirūpinę savo ateitimi, tačiau 
dabartinė kinų valdžia žada ne
daryti didesnių pakeitimų.

— Vatikano sargyba neįsilei
do 29 metų olando, kuris atva
žiavo iš Olandijos vežimu ir no
rėjo pasiganyti savo arklį “šven 
toj pievoj”.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

BUTŲ NUOMAVIMAS
P NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

BALFo 108-ojo sk. padėka aukotojams
valdyba, Suvalkie- 
r^azim. Kap. Skly- 
Tauragės Kl., Ve

nezuela L:et. D-ja, Zarasiškių

— SLA 1344os Moterų kuopos į 
susirinkimas įvyks šeštadienį, j 
spalio 9 d., 12 vai., Chicago Sav
ings bendrovės patalpose, 6201 
S. Western Ave., Chicagoje. Ne
turėsim knygelių dovanoms; ati
dėta iki kito 'susirinkimo, kuris 
įvyks lapkričio 13 d. Valdyba

— JAV (R.) LB Cicero Apy
linkės Valdyba sLm. spalio mėn. 
10 d. 12 vai. dienos rengia gegu
žinę Vyčių salėje, Chicagoje, 
prie 47 th St ir Campbell A ve. 
Bus cepelinų ir šiaip skanių 
valgių. Gros Gintaro orkestras. 
Visus prašome dalyvauti/

* Valdyba
-■ -f' ' *

— Lietuvių Tauragės klubo 
25-rių metų jubiliejaus banke
tas įvyks spalio Ž3 d. šaulių sa
lėje 7 vai. vakaro. Bins gera pro
grama, kurią Jspildys solistė 
Prudencija Bičkienė, akompa
nuojant muiikuittAloyzui Jurgu- 
čiui. Dėl .vietų, nęzervavimo pra
šoma skambinti' |el. 476-8417.

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Lyd:u ir Algis, LipinaięUį, Liet. 
Mot. D-ja “Apš vieta”, F.Padžiu- 
kas, V. J. Peseckai, A J. Šaka
lys, Vilniaus Krašt. Liet. Srga, 
Žagarės Kl.

Po 7: J. M. Sakalai.
Po $6: Mary Naverauskas, 

Ona Švirmickūs.
Po 5: T. Aluž enė, Duob- 

lienė, A. A. Eivai. E. J. Jašiūnai, 
Anna Jagiella.

Po $1: Daiva Gogola.
Ačiū visiems.

Regina Simokaitieriė, 
skyriaus iždininkė

Bendram Amerikos Lietuv’ų L. B. Centro 
Fondui per 103-ąjį organizacijos • čių D-*a, Šv. 
fkydiL 
1931 m||jda

Po 500: 
Women

Po $75:
S-ga.

Po $50: 
line.

Po $30:
S-ga, L.L

Po $26: N. S 
Salon.
Po $25: A. L. Piliečių Pašalpos 

KL, Chicagos Liet. Žuvautojų ir 
Medžiotoių KL, Dzūkų D-ja. 
Gen. T. Daukanto Jūrų Saulių 
K pa? O. J. Giadinskai, Joniš
kiečių KL. L. Chamber of Com-i 
rrerce, Našb’ų, Našliukių ir pa
vienių KL, O. Pažemiukaitė, R.

* — Sov. Sąjung&, kuri balan
džio mėn. atsisakė pasirašyti 
Jungtinių Tautų^Juros"įstatymo 
konvenciją, nutarė pagaliau tai 
padaryti.

— Sveikatos specialistai D. 
Britanijoje įspėja muzikos mė
gėjus, kurie nąudoja asmeni
nius “Hi-Fi” aparatus, nes jie 
silpnina žmogaus klausą. .Dabar 
keliamas reikalįs, .priversti pa
čius gamirilojusųšpėti pirkėjus, 
jog jie rizikuoj i Savo sveikata.

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MCRG1ČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
mas. Savininko paskola 10%.
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Alumlni j aus dangai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. Įrengtas skiepas. Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti teL 436-7878

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domins gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsuninimua.

Dr. A. Gossen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 190§ 
met4 įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpminąį L.--------------------------------------- 18.00
Dr. A. J. Guriseo — DANTYS, jq priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais___ _____________
Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gnisea — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS/-Kelionės po Europą Įspūdžiai Tik_
Galima taip pat užsakyti pašto, atsiuntu* čekĮ arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
' dedant 11 persiuntimo išlaidoms.

READER — ADVISOR — PALMIST

READINGS BY

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMtNAMW
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Pręzidentąs

Chicago, UI. TeL 847-7747

KALT SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauĮ 
□adėti teisininko Prano ŠUL< 
□aruoštą, — teisėjo Alpbona< 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos* 
šleista knyga su legališkomi? 
bnnomū.

Knyga su formomis gaun£ 
na Naujienų administracijoj*

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

. Tel. 523-3685 (Pr.)

— M. Fagan, kuris nepastebė
tas įėjo į britų karalienės mie. 
gamąjį, kalbėjosi su ja ir išgėrė 
princo ČarUo bonką vyno, teis
mo buvo išteisintas. Jis sakėsi 
norėjęs įrodyti, kaip nesaugiai 
prižiūrimi karališkieji rūmai.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu C hienos miesto UMM, 
Dirbu ir užmiesčiuose, sroiff 

Serantuotai ir sąžinlns*L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tok 927-3559

PARDUODA TAVERNĄ gera 
me rajone, su sale. 4 butai h 

priedo sklypas. 
Skambinti 254-5311 

po 5 vai. popiet, arba 
savaitgalį — '356-6613.

Po $20: Amcr. Lith. Cald Ca
re Absm, Trie., V. L. Biažaičiai, 
Liet. Gailestingųjų Seserų S-ga. 
Lith. Newsp. “Sandara”, Alek
sandra Kruvelienė, Aleks. ir Al
dona Rukuižai, Julia Sačauskas.

Po $15: Veronika Kraszews
ki, O. O. Krekeriai, Liet. Miški
ninkų S-ga, O B. Stebastijonai, 
S.L.A. 6th District, J. Vesel-f 
kai. Žemaičių Kultūr. Kl.,

Po $12: M. R. S’mokaičiai.
Po $11: Ema Pušneraitienė,

V. W. Semaška. I
Po 10: A. Daukus šeima, Rožė — Stepas Karvelis, gyvenanti: 

Didžgalvienė, Emilija Gorėnie- Michianoj. sunkiai susi go ir 
nė, K. of C. L. Council Nr. 36, greitosios pagalbos buvo n igi

l pav.eni asmenys; pų 
vė šias aukas:
Chicago Lithuan an

Club.
Lietuvu Pensininku

bentas Į šv. Antano ligoninę,! 
Michigano mieste. Dr. J. Valan- 
tiejaus priežiūroj jis sveiksta ir 
tikisi greit grįžti 4š ligoninės. 
Lankytojams būtų sunku jį su-: 
rasti, nes jo pavarde įrašyta 
“Karve”.

HOMEOWNERS POLICY

asu an* Co'i'

Dengiame ir taisome visų ru- 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

j / ARVYDAS KIELA
- 6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

ggggj




