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ALTo pirmininko dr. Kazio Šidlausko 
ir valdybos narių pranešimai

dyla ketvirta laida “Lithuania”.
r Dėkojo už paramą ir aukas.
j is a f r

I

Dr. Kazys Šidlauskas

ALTo pirmininkas dr. K. Šid
lauskas, painformavo apie. ALTo 

.paramą organizuojant finansus 
Lietuvos pasiuntinybės rūmams 
atnaujinti. Priminė ALTo įnašą 
organizuojant Vasario 16 d. mi
nėjimą Senate ir Atstovų Rū
muose. ALTas valdžios įstaigo
se aiškino.-kaip nepalikim i šgau
ti iš sovietinių įsterTgųrinrdijnnai 
apie vadinamus karo nusikaltė
lius. Papasakojo apie minėjimą 
60 m. sukakties nuo JAV pripa
žinimo de jure Pabaltijo vale- 
tybiŲ. t

•ALTas parašė laiškus D. Bri
tanijos, Vokietijos, Italijos ir 
Prancūzijos ambasadoriams Va
šingtone, kad prieš jungdamiesi 
į Sibiro dujotiekio statybą, tie 
kraštai ištirtų, ar nėra naudo
jami tani darbui politiniai kali
niai. Gautas palankus D. Brita
nijos atsakymas.

I kutiniu metu keliais a Iv jais 
] buvo rašyta, kad prez. Reaga- 

Iždininkas M. Pranevičius pra- nas, karpydamas dideles valsty- 
nešė, kad ALTas turėjo <13,397 i bės išlaidas, rengiasi gerokai ap- 
dokrių pajamų, o išlailų 65,411 karpyti ir socialinės apdraudos 
dol. ALTas ižde turi $50,317, ’ išlaidas. Jos labai didelės, 
jnvestuotus i vad inamus money j Pals prezidentas praeitą savai- 
market. •į tę paskelbė, jog tai esąs politinių

Apie ALTo informacijų pra- Į priešų išmislas. Jis yra pashy- 
Į nešė kuri. J. Prunskis. Nuo pas- į žęs apkarpyti bereikalingas vals- 
j kutinio suvažiavimo išleista 20 į tybės išleidas, bet jam niekad 
biuletenių lietuvių kalba ir 13 ’ nrdingtelėjusi mintis apkarpyti 
anglų kalba.- Lietuvos reikalai j socialinės apdraudos čekius- 
kelti TV ir radijo stotyse, ame-; Jam labai nepaliko, kad toks 
rikiečių spaudoje. Suruoštas gandr.s buvo paleisiąs keliems, 
konkursas straipsnių apie Lietu- • dienoms prieš antradiei. e na
vą amerikiečių spaudoje, pa- f kimus. Į
skelbtas konkursas rašinių apie 
Lietuvą lituanistinėms mokyk
loms. suruoštas-pasitarimas et- tolimesniems išmokėjimams. į 
ninių grupių laikraščių redak- šiomis dienomis socialinė: 
torių. draūdos įstaiga pasiskolino išli- j

ALTo atstovas WashingtoneIs? bi«joną dolerių. Ji tai pasi-‘ 
dr. J. Genys pranešė apie darbą sko?ino ^ komiteto, sudaryto iš 
renkant lėšas asiuntinybės rįr-Įsocialinei apdraudai giminingos, 
mams atnaujinti. Painform a vo < įstaigos. Pasirodo, kad jau 
apie de jure pripažinimo 60 m.j anksčiau socialinės apdraudos 
sukakties’ ųiinejiriią, apie .sėk-’is.tai8a bu' ° pas’^olinųsi stam-• 
minga Jiihgtžttrč^pabalHečių ko- sumą, bet ja atidavė ■— 
miteto jvfeiklą WaAingtone. 
Remtas Pabaltijo laisvės dienos 
paskelbimas, stengtasi. padėti; 
disidentams; pasiekta, kad že-i 
mėlapiuose. būtų atžymėti Pa
baltijo krflšjąi^ -; ’

.( ALW ^nf ermačij i)*

Dabar aiškėja, kad socialinės; 
apdraudos įstaiga pritrūko pini- :

s ap-r

skolino iš komiteto, sudaryto iš

— Vyriau syl>ė pareikalavo ge
riau uždengti bonkutes su vais- 

į tais, kad niekas negalėtų jų aii- 
f darvti fr iberti nuodu.* * w

- — Penktadienio vidurdienį 
dar nebuvo aišku, kas buvo ga
vęs. daugiau balsų gubernato
riaus rinkimuose. Pirmavo gub. 
Thompsonas, bet tiktai penkla-

; dienio vakare turėjo būti pa-j 
, skelbti galutini duomenys.

metų ispanai kreipiasi į Don Kitholą ir Sančio 
.’bes ieškodami. Prie Don Kichoto paminklo 

’emas apdūmoti susirenka ne tik ispanai, 
bet ir užsieniečiai.

APTARTOS LENKUOS 
UŽSIENIOSKOLOS

BONA. ' Vak. Vokietiją: 
Penktadienį' 'nyiena
me Vienos viešbučio kambary- ' - 

| je, buvo pasirašytas dokumen-
Daryti žygiai dėl Lietuvos po- tas, tvarkąs Lenkijos užsienio valslvbės

litinių kalinių, dėl išleidimo Da- skolas. Anksčiau tos skolos bu-1 f---— •
rįągs-Girėno pašto ženklo. Į ak- vo tvarkomos iš Amerikos, bet ■ Kolumbijos,
ciją įsijungė platūs lietuvių kaį vyriausias tvarkytojas pa-f==________________  t_____ _ ___ _  ______
sluoksniai. . . įbėgo iš Polish Handovy banko * Handovy banko pareigūsas pasi-į aikštėje jau buvo iškelti visų

Dr. J. Valaitis įdėjo daug dar- vadovybės, tai visi lenkų skolos* rašė naują dokumentą. Buvo j komunistų partijos politinio ko
bo, ruošiant ALTo fonlo statu- reikalai permesti į Europą. Rei-[ atidėtos lenkų skolos, bet jau initeto narių paveikslai,
tą. Visuomeninių reikalų komi- kia neužmiršti, kad Lenkija yra • atėjo laikas jas mokėti. Jeigu
sija, vadovaujama dr. L. Kriau- skolinga 23 bilijonus dolerių Lenkija galėtų nepirkti nieko
čeliūno, suorganizavo labai pa-* — 
vykusias svarstybas mūsų tautos 
reikalais. Toliau dr. K. Šidlaus
kas skatino išlaikyti balansą tarp 
finansinės ir kitokios paramos 
kultūrinei ir politinei veiklai, abi 
reikiamai vertinant. Dėkojo ūži 
lietuvių išeivijos paramą ALTo į 
darbams.

ALTo sekretorius inz. Gr. La
zauskas pranešė, kad ALTo val
dyba turėjo 7 posėdžius. Spaus- ’ 
dinama kun. J. Prunskio papil-

KIRILENKA IŠMESTAS IŠ PAR
TIJOS POLITINIO BIURO

OFICIALIAI DAR NEPASKELBTA, BET JO PAVEIKSLO 
JAU NĖRA KREMLIAUS SIENOSE

MASKVA. Rusija. — Sekma
dienį visoje Sovietų Sąjungoje 
bus minimas 1917 metų lapkri- 

— Floridoje didokas skaičius čio 7 dienos perversmas prieš 
1 “s pareigūnų patraukti • demokratinę Kerenskio vyriąu- 

teisraan už narkotikų įvežimą iš sybę. Maskvoje, bus didelis So
vietų karo jėgų paradas. Ketvir
tadienio vakarą Raudonojoje 

70 iškelti visų

Associated Press agentūra 
praneša, kad paveikslų tarpe jau 

goms. Vakarų Vokietijai Lenki-■ išmokėti skolas, bet Lenkija be n^ra ukrainiečio Andrejau^ Kiri- 
ja yra daugiau skolinga negu užsienio negali apsieiti. Ji mo-1 ^en^os paveikslo. Kirilenka buvo 
kitoms valstybėms. kės skolas, bet turės dalį išmo- ve*klus komunistų partijos na-

Dabar tos skolos aptvarkytos, ketos sumos ir vėl skolinti ir r-vs- Uar praeitais meteis, kai 
suderintos Jr aukštas knkų pirkti užsienyje- .Brežnevas gavo širdies smūgį,

________________ ___ _ ____________ *________________ Į Kirilenkos paveikslas buvo pir- 
j m0-ie vietoje. Jeigu Brežnevas 
’ būtų nepajėgęs atsigauti, I J Ki 
rilenka būtų įtakingiausias 
munistas.

503 didelėms užsienio įstai- užsienyje, tai ji galėtų greičiau

ko-

KALENDORfiLIS

Lapkričio 6: Leonardas, Vy- 
gaudė, Klotė, Bangpūtis, Vosge- 
lė, Ragelis.

Lapkričio 7: čir tautas, Kvie
tė, ' Arvaidas, Dūlė, Jurlenis, 
Žanga, Nikandras.

Lapkričio 8: Gotfridas, Svir-j 
butas, Eiselinas, Vandrunė, Ge- 
tautas.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:40J

Oras debesuotas, truputį IT 
telfcix .>

Ispanijos karalius Juan Carlos, nekreipdamas dė
mesio į teroro veiksmus, pasiryžo padėti advokatui 

F. Gonzalez sudaryti naują vyriausybę.
Jam pritaria karalienė.

Vietoj Kirilenkos, 
iškeltas Andropovas

Per vienerius metus Kirilen
kos grilia pasikeitė. Jo paveikslo 
nėra, tai reiškia, kad jo jau nėra 
politiniame biure- Sov. Sąjun
gos aukščiausios tarybos valdo
vu jis jau nebebus. Vieni tvirti
na, kad jo sveikata susilpnėju
si, tuo tarpu kiti pasakoja, kad 
jis nepritarė Brežnevo vedamai 
atsargiai politikai. Brežnevas 
moka blefuoti, be! kai eina rim
tas reikalas apie pavojų taikai, 
tai Brežnevas nori taikos. Jis ne- 

[ nori karo prieš JAV. Jis atsisakė 
duoti Sirijai geresnius lėktuvus, 

j kuriais galėtų pastoli kelią ame- 
I rikiečių gamybos lėktuvams. 
I Diplomatai mano, kad galin- 

■ gi ausi as politinio biuro narys 
yra Andropovas. Oficialiai So-

vietų Sąjunga atstovauja Brež
nevas, be! galia yra Andropovo 
rankose.

PERU PREZIDENTAS 
NEVAŽIUOJA I JAV

BUENOS AIRES, Argentina- 
Telefonu iš Limos praneštos 

žinios sako, kad Peru Respubli- 
. kos prezidentas Fernando Bc- 
launde Terry ateinančią savaitę 
turėjo praleisti JAV se, be! jis 
nutarė nevažiuoti. Taip įvyks 
todėl, kaip praneša vienas dip
lomatas, kad tarp Peru ir JAV 
rožės lapeliai nukrito.

Naujai priimtas JAV įstaty
mas sako, kad reikia taikyti di
desnį muitą įvežamoms pre
kėms. jeigu nustatyta, kad yra 
gavusios valdžios subsidijas. 
Nuo lapkričio 12 dienos Peru 
medvilnė. įvežama į JAV. turės 
būti apkrauta muitu. Tai yra di
delis smūgis Peru vyriausybei. 
Peru prezidentas turėjo atva
žiuoti į JAV lapkričio 6 d. >r iš
važiuoti lapkričio 13 d. Jis tu-: 
rėjo pietauti Baltuose Rūmuo-' 
se, turėjo pasakyti kalbą Jungti
nėms Tautoms k Turėjo aplan
kyti Texas universitetą, kurį jis 
baigė 1935 metais. Kaip jis ga-1 
Įėjo važiuoti į JAV tomis dieno
mis, kada labiau eksportuojama 
Peru prekė apkraunama JAV f 
muitu? Tvirtinama, kad muitas 
uždedamas ne dėl to. kad JAV 
reikėtų daugiau pinigų, o todėl, 
kad Peru pritarė Argentinos po-1 
zicijai, o ne britų. Falklands 
salų karo metu.

Karalius tarėsi su kariuomenės vadais, 
valdžios žmonėmis, politikais

MANO VYRIAUSYBĖ PIRMIAUSIA IMSIS PRIEMONIŲ 
TERORIZMUI SUSTABDYTI.
MADRIDAS. Ispanijos ka

ralius Juan Carlos ketvirtadie
nio rytą savo rūmuose sukvietė 
pasitarimui Ispanijos kariuome
nės vadus, vyriausybės atstovus, 
premjerą Calvo Sotelo ir naujai 
išrinktą parlamento daugumos 
vadą ir Ispanijos socialistų de
mokratų vadą.

Karalius pirmiausia nustatė 
generolo Victor Lago San Ra
mon nužudymo aplinkybes, pra
nešė, kad nauju Ispanijos lankų 
divizijos viršininku paskyrė ge
nerolą Prudencio Pedrosa So- 

į brado.
Pasirodo, kad gen. Victor 

Lago San Ramon buvo arti
miausias karaliaus bendradarbis. 
Kai praeitais metais sukilo dik
tatoriaus Franko šalininkai ka 
riuomenės vadai ir dalis civili
nės gvardijos, lai gen. Victor 
Lago pranešė karaliui, kad jis 
yra pasiryžęs išeiti į gatvę, iy, 
ginti demokratinę santvarką ii 

| karalių. jĘtva< J^go Jankų divU 
zijos štabas buvo Brunetėj, Mad- 

■rido priėmiestyje. Jo tankistai 
buvo pasiryžę pastoti kelią bet 
kurioms ispąnų karo jėgoms, už- 

! sumojusioms maršuoli į sostinę, 
’o jeigu būtų reikalo, tai jis pa
siųstų lankus prie parlamento 

j ir apsuptų civilinės gvardijos 
dalinį, sugūldžiusį ant grindų vi- 

!są Ispanijos parlamentą. Gene
rolas Milan dėl Boseli įsakė Va- 
lencijos gariąizonui grįžti į ka
reivines. kai patyrė, kad genv 

j rolas Lagjririaikėsi priesaikos ir 
• buvo pasiryžęs ginti karalių.

Spalio įiiėnesį trys Madride 
pulkininkai norėjo suruošti per
versmą, užimti karaliaus rūmus 
ir neleisti., socialistams daly
vauti artėjančiuose rinkimuose. 
Generolui Lago buvo pasiūlyta 
prisidėti prie perversmo ir pa 
salinti pavojų diktalriaus Fran 
ko įveltai tvarkai- Generolas 
Lago išklausė pasiūlymą prisi
dėti prie perversmo ir patarė 

Į pas jį atėjusiems karininkėms

— Kandidatai gubernatoriaus 
pareigoms nesirengia prašyti 
teismo patikrinti balsus.

PAREIŠKĖ F. GONZALEZ 
jaunas dalyvavo pilietiniame 
kare ir tarnavo Mėlynojoj divi
zijoj. kun buvo nuvykusi į So
vietų Sąjungą kovai prieš ko
munistus. Sovietų fronte Mėly
noji divizija g rokui nukentėjo, 
bet kpt. Lago parodė šiltą kario 
kraują ir nepasimetė pavojaus 
motu. Jis grįžo kovose patyręs 
karys. Jis buvo pastatytas Ispa
nijos tankų divizijos priešakyje 
ir neleido maištininkams grįžti 
prie valdžios. Prieš jį, kaip ir 
prieš karalių, dantie galando.

Gen. Lago ketvirtadienio rytą 
iš namų automobiliu išvažiavo 
į savo įstaigą. Jį vežė šoferis. 
Sulėtėjus trafikui prie sankry- 
žos, prie gen. Lago automobilio 
privažiavo du motociklai ir au
tomatiškais ginklais nušovė ge
nerolą I^ago. Gerokai buvo su
žeistas ir jo šoferis. Greitosios 
pagalbos mašina tuojau nuvežė 
sužeistąjį į ligoninę, bet genera 
las jau buvo nebegyvas.
A Šalia užpulto automobilio rai
tos iššautų šovinių tūtelės. Poli
cija nustatė, kad užpuolikai 
vartojo tekius pačius šovinius, 
kokius vartoja vaškų teroristai. 
Todėl spaudoje ir pasirodė ži
nia, kad vaškai galėjo nužudyti 
generolą Lago. Bet prieš jo gy
vybę galėjo pasikėsinti ir tie, 
kuriems jte neleido grąžinti Dk- 
tatoriaus Franko sistemą.

Jau minėjome, kad karaliaus 
rūmų pasitarime dalyvavo ir Fe
lipe Gonzalez. Susirinkusieji no
rėjo įtikinti socialistų partijos 
pirmininką, kad jie yra pasiry
žę aukotis gyventojų daugumos 
valiai ginti. Niekam ne paslap
tis, kad generolas Lago gal būtų 
ir nežuvęs, jeigu jis nebūtų pa
siryžęs ginti krašto gyventojų 
daugumos valią.

Dabartinis Ispanijos karalius, 
malęs krašte pralietą kraują, 
ryžo.i gerbti gyventojų daugu
mos valią. Jam atrčdė. kad jis 
liko be kariuomenės. Bet karių 
tarpe taip pat buvo lokių, ku- 

žudynės irgi
įgriso, karių dauguma ryžosi 
pritarti karaliaus pastangoms 

ką.

išgerti po stiklą šalto vandens ir rirnis tarpusavio
nesikišti į reikalus, kurie ka
riams nepriklauso.

Gen. Mgo buvo 63 metų. Jis įvesti demokratine santv

Respublikonų partijos vadas Barry Goldwater buvo 
sunkiai operuotas, het tvirtinama, kad jis vykusiai 

kovoja prieš ligas.



V. PCTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

i

v laaas rutvis

Vai.

Taip pat asmeniškai sveikin- 
aarnas nariuomenė* vadas ge
nerolas- Žukauskai pasakė, jog 
apie šaulių Sąjungos reikšmę 
negali būti dviejų nuomonių, 
jog šaulių našta sunki ir gar
binga — ‘’gelbėti Lietuvos ka
riuomenei nuo priešų gynime, 
kelti piliečių dorą ir Tėvynės 
jėgas”. (Ten pat, p. 10).

Sugintas, sveikindamas
stiečių liaudininkų seimo frak
cijos vardu linkėjo, kad šauliai 
suburtų vsas šalies pajėgas Vil
niaus atvadav.’inui ir perspėjo, 
kad “Šaulių Sąjunga, kaip ir ka 
riuomenė, turi būti liuoša nuo 
politikos ir vengti viso to, kas 
galėtų škaldy ir silpninti jos pa
jėgas’'*. (Ten pat, p. 103į •

Karoblis, sveikindamas Ūki
ninkų Sąjungos seime frakcijos 
vaidu pažymėjo, kad “Ūkininkų 
frakcija, pripažindama Šaulių 
Sąjungos valstybei nuopelnu^3 
sveikina ir .linki pasisekimo toL 
liau darbuotis’". (Ten pat, psl. 
10).

Svekindamas Krikščionių de- Į 
mokratų frakcijos seime vardu, 
Karvelis pareiškė, kad “šaulių! 
vardas*-yra surištas su geriau-

siu Lietuvos nepriklausomybės 
kovose vardu *. (Ten pat, p. 11).

Darbo federacijos seime fra- 
cros vardu Ambrozaitis sveiki’ 
no “šaulius, kurie Lietuvos pa
vojui ištikus, kaip senovės šauk 
liai, šaukė visus į kovą ir patys 
ėjo. Jūsų nuopelnus ypatingai 
įvertina ir Darbo federacija, ku
ri tiki, kad tik nepriklausomoje 
Lietuvoje gali būti sudaryto^ 
darbininkams geresnės darbo 
sąlygos”. (Ten pat, p. 11).

Prof. dr. J. Eretas, sveikinda
mas Pavasario draugijos vardu, 
pastebėjo kalbąs į šaulius “lygiai 
kaip ir į pavasarininkus, kurių 
daug teko girdėti žuvusiųjų sau 
lių sąraše. Aš kalbėjau pavasa
rininkų vardu, bet aš norėčiau 4 
keletą žodžių tarti ir pavasari-1 
ninkų-mergaieių vardu. Jos jūsųl 
niekuomet nepamirš ir nuolat * 
pakels jūsų ūpą ir drąsą”. (Ten Į 
pat, p. 11).

Ateitininkų centro atstovas 
Steponaitis užtikrino, kad “atei
tininkai visada buvo ir bus gre
ta šaulių ir yra pasirengę galvas 
už tėvynę padėti”. (Ten pat, 
p. 11). “h

Ukrainiečių atstovas Kupčen- 
ko priminė senus istorinius ry-t 
šius, gyvuojančius i 
ir lietuvių tautų atmintyje ir į 
amžinąją kovą prieš bendrą j Kristutis — Kultūros.ir, SVieti- 

bendrą * mo Draugijos “Milda” Q vardu;
“Riša Valaitis —Lietuvos Jaunimo Su

kuri yra jungos vardu: Kvieska — Moky- 
tikrai įsigalėjusi ir ukrainiečių i tojų Profesinės Sąjungos vardu; 
tautoje, ši dvasia, tėvynės mei- j seimo narys Rudžius — vieno 
!ė ir pasiryžimas yra ženklas to, į Amerikos lietuvių-būreli© var- 
kad mūsų pavergtoji tauta, o į du. \ /ū

Montessori mokykla

S. nės vėliavos nuleidimo iškilmė
se. Suvažiavimo Prezidiumas už 
dėjo vainiką ant Paminklo žu- 
vusiems ųž Lietuvos laisvę. Tuo 
momentu skambino Laisvės Var 
pas pagerbti šaulių organizasi- 

Dagelis—Lietuvos Gįm- jai, kuri daug yra prisidėjusi

Jūrininkų Sąjungos vardu;
Marcinkevičienė (dabar Man- 
tautienė) — Lietuvių Moterų 
Tautiniam Laivynui Remti Brau 
gijos vardu; Misiūnas — Oku
puotosios Rytų Lietuvos šaulių 
vaidu:

ukrainiečiu | nastikos ir Sporto Federacijos prie Lietuvos nepriklausomybės
ir Studentų Draugijos vardu

i

V

i

1

l

i

I 1

priešą, bendra darba, 
kovos kelią .Toliau sakė, 
mus ir šauliu dvasia,

išvaduotos, kad valstybinės vė<j žosiosl^įetūi^'gėi^jiin.o Se
liavos bus iškeltos mūsų sosti- j mitetas^^žąiiTĮis. kaipo laisvės
nėse — jūsų Vilniuje, mūsų - 
Lvo\^e. Valio Lietuvjnį šąul-iai’. 
{Ten pat, p .p? Į0-į 1)

- atiįešėjV.5‘mūąj kraštai”- Lie- 
tuvos Universiteto Rektorius;

. Lietuvos katalikų Mokytojų Są- 
žodžiu taip pat sveikino Balt- j junga ir- Latvių žurnalo Aiz_ 

gudžių atstovas Lastauskas; Ge ; soras redakdiją. : \ . A 
nerol as Bulota — Lietuvos At-| Kan. Juozas; Tur^ąs-Vąižgan- 
gimimo Draugijos vardu: Kun | tas Vytauto baznyvęjje atlaikė 
Stakauskas -- Blaivybės Drau. -j geduTngas pąmaldai'uuž žuvu. 
gijos vardu: šuipis — Lietuvos : sius dėl Lietuvos'laisves šaulius

j ir pasakė turiningą pamoks-

iškovojirno ir Raikymo.
Pūskiau buvo Karo Muziejuje 

konrertas. dalyvaujant suvažia
vimo dalyviams. Kauno šaulių 
chorui ir daugybei publikos. 
Gen. Nagevičiui pasiūlius, pub
lika tris karts |aukė valio šau
lių Sąjungai. Žios iškilmės su
važiavimo dalyviams padarė gi
laus įspūdžio. ‘Liūd. Vailionis, 
dėkodamas gen. Nagevičiui už 
surengimą dški|mįų, pažymėjo, 
kad Karo Mugėjus yra kiek
vieni lietuvio jširdžiat (įyasios 
sustiprinimo ir Ąiraminimo veta, 
ka*p nuvargti ‘ 
šiam keleiviui- Įyro vandens šal- 
tilUSi !

Iš čia pakilusiu ūpu ir pasti
printa dvasia visi skirstės.” (Ten 
pat, p. 28).

Suvažavimo išrinktos naujo
sios centro valdybos sudėtis pa
rodė, kad Šaulių Sąjunga savo- 
vadovybėje tebesugeba apjungti 
žymius įvairių partijų bei įsiti
kinimų žmones. Valdybon pate
ko Vincas Krėvė - Mickevičius, 
Antanas Smetona, Jonas Stau
gaitis, Petras Leonas, Rapolas 
Skipitis, Stasys Šilingas, Myko
las Krupavičius, Mykolas šleže- 
vilius, Jurgis Brūvelaitis, Liu
das Vailionis, Antanas Bružas ir 
(K. Ambrozaičiui atsisakius) 
Pranas Raulinaitis. Jurgiui Brū 
velaičiui posėdžuose dažna ne
galint dalyvauti,) tuos posėdžius 
io vieton buvo kviestas Myko- 
las -Lipčius (tuomet Vidaus Rei
kalų viceministeris), valdybon 
išrinktas kandidatu.

(Bus daugiau)

Rvil’-u u3imu 1
2 svarai varškės,
2 puodukai cukrau^

puoduko miltų,
1 šaukštas druskos,
1 puodukas saldžios grieti

nėlės,
3 šaukštai tirpyto sviesto,
10 kiaušinių (atskirti trynius 

nuo baltymų),
Be to, paimti:
1 šaukštelį vanilijos,
1 šaukštelį cinamono 

miltelių,
tų puoduko cukraus ir
1 svarą krakerių.
Perleisti varškę per sietuką, 

pridėti cukrų, druską, miltus ir 
išmaišyti.

Pridėt’* kiaušinių trynius, ge
rai išsukti (iki baltumo, sviestą, 
saldžią grietinėlę, cmamoną, va- 
niliją.

Ir vėl viską gerai išmaišyti. -
Atskirai—gerai išplakti kiau

šinių baltymus ir lengvai įmai
šyti į varškės masę.

Apvalią formą gerokai ištepti 
sviestu, o dugnan sudėti sugrū
stus krekerius, kurių pusę pa
likti vėliau,sumaišyti su 14 puo
duko cukraus.

Ant viršaus uždėti varškės ma
sę,. o ant jos — likusius^ sugrūs
tus krekerius.

Įstatyti į vidutinio karštumo 
krosnį (350 laipsnių Farenheito)1 
ir kepti apie 1 valandą.

uaimri

I

Ml saberos šaknies ū
3 kvortas vahdė&$.
žūvį ir jos atliekas reikia šva

riai nulupti, užpilti šaltu van
deniu ir apdengti indą pamažu 
virti.

Užvirus nugriebti putas, su- 
sudėti išvalytas, išmazgotas ir 
supiaustytas daržoves bei pries
konius.

Virti toliau ant lengvos ugnies 
1 valandą laiko.

Vėliau pasūdyti sriubą ir dar 
pavirti 2 valandas.

Kai sriuba išvirs
perkoti ir tada patiekti savo 
šėmai valgyti.

Magdalena šulaitienė

- ją reikia

GRAŽI PAGUODĄ >

Šulcas kaimynui skundžioj >
— Aš^eįu įsiutęs ant Bau-
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KAIP PASIGAMINTI ŽUVŲ 
SRIUBĄ

Rėkia paimti:
2 svaru žuvies, 
% svaro ikrų, 
10 pipirų,
2 lauro lapelius, 

petražolės, 
poros šaknies, 
svogūno,

Kaimynas Mileris jį ramina: j
— Verčiau nusiramink ir nei 

imk į galvą. Tu gerai gi žina£ 
kad Baumanas niekuomet'savo 
nuomonės neturėjo ir neturi. 
tik plepa tai, ką kiti sako.

3
NUSIBODO MIRTIES’ i 

LAUKTI ‘. 4

Skaičiau klaikią istoriją, kaip 
gengsterių gauja savo yienąTną. 
rį Arkanse nubaudė; priraišioda
mi ant geležinkelio Ą

— Tikrai klaiku. Tmikinys^ 
be abejo sumalė į kcnletą.

—O, ne! Nesulaukdamas trau
kinio, jis mirė badu...

TYLI 2M0®f!£ ;

— KaL aFišgeriu, mano žmot 
’ najdVi dienas su manim nešikai- 
!ba-
L — O kaip dažnai ^išgeri?*
*. — Kas antra dieną

J Suvažiavimą baigiant, “Gar- 
! į bės pirminmkas VI. Pūtvinskis 

perduoda Cąjungos^ vėliavą vy
riausiam naujai išrinktosios cen- 

! tro valdybos nariui, kuriuo pa-
> siroke es^s d.\ Jonas Staugaitis.

VI. Putvinskis pasakė jausmin- 
!• gą prakalbą, -pažymėdamas, kad 
r Sąjungos ’vėliava daug skelbia 

j mums kilnių obalsių; tegul ji 
' nuolat skelbia ir vykdo vieny 
bės obalsį. Dideliu - ūpo pakilimu 
buvo sugiedotas TAutos Himną.- 
ir suvažiavimas išsiskirstė.’

14 vai. suvažiavimo- dalyviai 
lies Karo Muziejum fotogarafa- 
vosi. Po to buvo apžiūrėk Ka- 

Gen. Nage\nčius 
u. Apie

dalyvavo Valstybi-

ro Muziejus.
davė idnmių paa’škin
16

Pet

Vai. visi

What can b** done a boti*. 4 
cat ęo»e astray? Give him a 
place to c<nnc horre to.

AuinjaJ skaters naEonnnį > 
▼. FU be heJjtkiy ba^reJe*.* te t 
get hack oh th*tr pav.> a 
i«to the arms of ne v a^ne.s 
during Jtme, the sjllh IhnrT 
Addpf-A-Cat Month.

Morris the C-at, the
Who leaped Q> finv£ 
U M the iff t

otr opign. Vhich is sponsor'd 
1 v y-t»ive< Cat Food for Ti e 
r*'r*-*c:*n HyrrmneAskocU irn 
aad ’U 200U affiliated shelU-nL 

Smec s*>dns( is lh<* peak 
fMrne ^re^dinc season, shelters 
b ve thousands of kittens and 
la u ’ i n*ed of homes
.A" virlicipatiflfc; xhplters

ML

cat

4

įforinę < trfoptinn 
?c Tiplū vof M orrix 

end ?-LiveS{ to ajj^one who 
; j fdftte dfhlhtf June. 
F* tu red is Mortiaf book of 
cTt care, an adoption certi- 
, >hJ* Tret cat food 
coupons.

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

*c

m ir ištrošku-

$ $ *

NŪS VARŠKES
TORTAS

tfUMT

ŠV. RASTO

3

Chicago,jlhiniiiihniL;;iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiicAP'liiuuiirnuiuiūini'iiiiiiiinTiuiiu<iriflT >8, 15&2■

mosi 
*ų jėgos pradėjo/a 
J. Stopas, paėmė

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321.
Oak I4wt>, III. U04M

v LR PSALMA1
LĖįŪNYS U£TWIU KALBA JN»TA3 

•* KIETAIS PLASTlKTXlAiS VlASfcUti
NUSTĖRO KIŠENINIO FORMATO

KAINA S3. t
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KAIP PASIGAMINTI 
BULVINIUS KUKULIUS

SU MĖSA ARBA VARŠKE

Gal prie to yra kiek daugiau 
darbo šeimininkei, bet vis vien 
tokjus kukulius arba cepelinus 
verta pasigaminti.

O tą galima ątlikti šiuo išban
dytu būdu, būtent:

Reikia paimti: 
1,5 žalių ir 
5 Virtas bulvės, 
truputį druskos. 
Šiek tiek t ūkų, 
keletą maltų pipirų, 
[darni paimti apie: 
1 svarą jautienos hieses, 
1 svogūno g. lyūię.
Skustas ir nuluptas bulves 

^įtarkuoti.
per drobę išspausti, 
pridėti apie virtų, 
sugrūstų buivių.
pi i dėt * pagal skonį, 
truputį druskos ir 
viską sumalti.
Imt: gabaliukus tešlos, 
juo< delnais išploti, 
ant v‘dufio uždėti

-------- Y'. =zzr

sumaltos įautienos mėsos.
Paskiau sujungti ir pad 

apvalius kukulius.
Juos dėti į verdantį pasūdyta 

vandenį, kad virimas nebūtų 
pertraktas.

Išvirus dėti bliūdan ir patiekti 
svirnai valgyti.

VITAMINŲ ŽILĖ

Rė kia paimti: 
l's svaro aviec ų ir 

juodų uogų,, kurias 
pertrinti per sietą, 
3 lapus gryno zalėtino 

perplakti, 
pamirkyti šaltame vandenyje 

iki minkštumo;
tada išleisti dviejuose

Šaukštuose vandens ir 
supilti į uogų sunką.
Pasaldyti su dviem šaukštais 

cukraus,
Vėliau supilti žalatiną ir at- 

š?ldžius — pateikti šeimai vai 
gvti.

:?tHiiii<iHiWtUiidUUtl4HHilniUjĮiUimirrinniinituNumHUUUUiuuu*UM<iuHiii
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IŠ KITOS PUSES
gą darbą atlieka ne rinkti, bet 
dažnai iš šalies talkon pakvie-1 
sti asmenys, kokios visuomeni. 
nės reikalu tarybos ar ad hoc 
komitetų vardu.

Tarptautinio atoslūgio metu 
ALTa, , nuobodulio išvaikymui, 
galėtų įsivelti į šio krašto v i- 

| daus politikos sukūrius, tarp-

Draugo spalio 8 ir 9 d. .ęL Nr. 
pasirod dr. D. Krivicko str. ipic
Lietuvybės išlaikymą ir kovą 

dėl Lietuvos”, kuris, atrodo^ 
pakartojo jo įvadines mintis į 
. palio 3 d. įvykusias Chicagoje 
tuo reikalu SvarstyLas, nors tai 
ir nėra paminėta. Pabaigoje taip 
lasoma: ’ . *

“Visoms šioms tarptaut’nėms, tautinei padėčiai surimtėjps, at ' 
istorinėms ir ideologinėms pro- simintų kelti Lietuvos reikalą.' 
lemoms nušviesti yra reikalinga Faktinai visa bendra Amerikos

ir planinga visuomeninė lietuvių veikla ir buvo, gali sa-, 
talka. Kova su komunistine sis- kyti. spontaniška. Noras ją su-* 
lema yra kartu ir ideologinė ko- varžyti kažkokiais ideologinia’s 
Va... Organizacijoms... tektų su-’ retežiais ir natinkamais paragra-j 
turtinai nustatyti šių problemų fais, yra is kalno pasmerktas ne-j 
Lipšni, atsižiūrint į šjų dienų pasisekimui. Kekvienas griež-. 
t: ptautnę būklę... Pagal 1964 tas tikėjimas, rašė Antanas škė- 
m. susitarimą iniciatyvos šiam ma, 
reikalui turėtų imtis VLIKas,..j 
Gražus tam pavyzdys yra ALTa;
ir A.L.Bendruomenės sutarimus 
Lietuvos atstovybės , rūmų re
montui vykdyti.”

Pagal 1964 metų nutarimą. . 
Kiek metų nuo jo praėjo? O gi 
LŠtuoniolikaJ šiandien nereiktų

. Svarstybų, jei taip būtų pada
ryta. Bet tai nėra priekaištas— 
praktiškai negalėjo būti kitaip. 
Kaip tik atstovybės rūmų re
monto pavyzdys gali paaiškin
ti. Ar kam nors būtų atėjusi į 
£alvą mintis organizuoti tam rei 
Lalui vajų, jei’* dabartinė Wa- 
shingtono almii^istracija laiky
tųsi anksčiau buvusiu, politikos, 
kurios būtų patenkintos, jei at
stovybė ramiai nusibaigtų, Ir 
dabar, reikia at^niinti, kad tik 
pinigams privačia, iniciatyva prą 
dėjus plaukti, bendrinės orga
nizacijos stojo talkon pinigams 
skaityti. 1L V

Iš mūsų'veiklos susidaro įspū
dis, kad Lietuvą kuriuo nors. būx 
du turi išvaduoti JAV. iš kitos 
pusės žiūrint, patikim^nė ■ prie
laida būtų Sovietijos revoliuci
ja ar evoliucija. Tokiais atvejais 
nulemtų ne užsienis, bef Lietu
vos gyventojai. Būtų net, juo
kinga .manytį jkadętada -įLietu^ 
vos prezidento pareigas auto
matiškai perimtų VLIKo pirmi
ninkas. Ne tik dėl to, kad jam 
koją pakištų PLB pirminin
kas. - v ’

Jei taip, svarstytinas, grįžimo 
į realybe klausimas. Spausti šio 
kraškto ųadępmistrarįją geriau 
gali ne kokia globalinė/ bet 
Amerikos piliečiu organizaciją, 
kaip pvz. Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Ji galėtų tyliai įspųdįngiau 
persiorganizuoti. Užmiršti, kad autonomijų, l>et parlamėnlas ;at- 
ją sudaro keturios apdžiūvusios1 sisakė svarstyti šį klausimą be 
srovės. Ar ne geriau būtų, kad 
ją sudarytų pavyzdžiui, organi
zacijų pirmininkai ir laikraščių 
redaktoriai. Juk ALTos ir LB 
praktika parodė, kad reikšmių-

gimdo herojus.
(vm) .

(Iš Dirvos)

SICHAI NORI GAUTI 
AUTONOMIJOS

NEW DĖIJII, Indija. — Nie-
I kas užsienyje nesuprato, kuriais
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TRAKU MIESTELIO CENTRAS

Sichai jau seniai pradėjo kel
ti reikalavimus Indijos valdžiai. 
Punjabo provincijos sostinės ka- 

sumefimais Indira Gandhi pasi- Įėjime jau ištisus metus buvo 
rinko įtakingą sichų teisininką. laikomi 25,000 sichų. Jie buvo 
Indijos prezidento pareigoms.< įkišti į kalėjimą už tvarkos ar
šių metų ankstyvą pavasarį dymą ir duonos vogimą. Sichų 
premjerė jau žinojo, kad f ana- vadai nutarė suorganizuoti ere
tikai ir kovingi sichai sukels ną į didžiausią kalėjimą. Indira 
Indijoje nerimą. Jie kardais ir J Gandhi nelaukė eisenos. Rodyda- 
iesmais puolė Indijos parlamen- r nįa gerą valią, ji paleido iš Pun

jabo kalėjimo visus fichus. Bet 
šis jos gestas sichų netenkino.

to rūmus vien tik dėl to. kad 
Anricar miestas nebuvo paskelb
tas sichų mieštu. Faktinai, ne
ramumai prasidėjo, kai sichai 
negalėjo gauįi pageidaujamos 
vietos savo maldyklai.

Negavę vietos, šiandien jie iš
siderėjo ne Uk vietą maldyklai, 
bet premjerė Gandhi sutiko duo
ti autonomiją visai Punjabo 
provincijai, kurioje gyvena si
chų dauguma. Ne visi Punjabo 
provincijos gyventojai yra si
chai, bet jie bus labai paten- 
.kinti, įąip Punjabo provincijoje 
galės gyventi pagal sichų papro
čius. Indira Gąndhi, įtikinusi si-; 
chų vadus tartis, dabar-ves pasi/ 
tarimus, 
dines žmogaus 
gyvenantiems ne sieliams.

Premjerė Gandhi paleido 
25,000 kalinių

Gerai organizuoti ir labai silp
nai ginkluoti sichai. spalio 11 
puolė Indijos parlamento ru-’ 
mus. Kardais, ietimis ir peiliais 
ginkluoti sichai pareikalavo In4 
dijos parlamentą duoti sichąms

LIETUVIS — IŠKILUS
INDUSTRIALIST AS ;

Antanas Laukaitis “Mūsų pa
stogėje” rašo apie sėkmingą inž. 
Gasparą KazlauskąV’-kuris Syd
nėjaus parodų pavįljonuctšėj bu
vo išstatęs savo fališko’ ^rai
nius — vamzdžių l^eišavimo 
aparatus. į

Inž. G. Kazlauskasjf yrą Los 
Angeles mieste, JAY, esančios 
įmonės “Astro Arę Go”Lsavinin- 
kas. Savo gaminius jis parduo-

PREMIJĄ, 

sulygęs yra

Kriaučeliūno

valdyboj suruoštame Tautos 
šventės minėjime, 1982 m. rug
sėjo mėn. 5 d. Ciceroje.

Kalboje šiek tiek8 paliestas lie
tuvių gyvenimasAČaristinės Ru- 
sjos laikais, kiek plačiau Lietu
vos .nepriklausomybės laikau, 
iki okupacijos, nepriklausomy
bės netekimas ir palikusiųjų sa
vo tėvynę lietuvių tarpusaviai 
nesklandumai.

Vertėtų tą leidinėlį ne vienam 
iš mūsų rimtai! paskaityti.

Juozas temąicis

Premija jaunimui
Dr. Leono Ir Irenos Kriau^e- 

liūnų šeima savo hiirushm sū 
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIONO
Premijai skirti 

tokios:
1. Eugenijaus

1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių 
anglų, ar kita kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, ar jau
nimo vienetui (sambūriui, tau 
linių šokių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų gėgyje;

2. Premijai gauti asmfnis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės,. jauni-

! mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 

i metų gruodžio i 
I 31 d. (pašto antspaudas);

3. Premijuolino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną ‘atstovą ski 
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo sąjunga, o du at
stovus paskiria Kriaučeliūni’ 
šeima;

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą, 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių melų vasario 
15 d- ir susitaria su Kriaučeliū-, 
nu šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenis ar vie- 
skelbia netai siūlomi raštu^nurodant

1 premijai £tįnkamumo 
motyvus, ir siunčiami: Eugeni
jaus Kriaučeliūno Premijos Ko
misijai, 12500 Pawnee Rd., Pa
los Park, Illinois, 60464.

AKTORĖS JUBILIEJUS
Australijoje gyvenanti dra

mos aktorė K- Dauguvietytė- 
šmulkštienė šįmet švenčia savo 
amžiaus 70 mitų ir sceninės 
veiklos 50 rrietų sukaktį.

Sukakties proga, Sydnėjaus 
lietuvių teatras “Atžala” spalio 
31 d. Lietuvių klulie pastatė T. 
Williams dramą “Staiga praėju
si vasara”.

K- Dauguvietytė yra baigusi 
Kauno dramos teatro studiją ir 
1932 m. debiutavo pjesėje “Pir
mas skambutis” ir nuo to laiko 
dirbo Kauno valstybiniame teat
re. 1910 m. dirbo Vilniaus dra
mos teatre. Pasitraukusi Vokie
tijon, 1944 m. Neumuenstsryje 
pastatė K. Binkio “Atžalyną” ir 
dirbo liet, teatre Augsburge.

Gyvendama Australijoje, vai
dino filme ir nuolat dirlia Syd
nėjaus lietuvių teatre “Atžala”.

piulerius, kainuoja apie 350.090 užmušė ten sėdėjusį bedarbį ir kiekvienerių 
dolerių. Todėl nestebėtina, kad nusirito toliau, sužeisdama du'“' 
Įmonės savininkas yra milijo- Amerikos kareivius.
nierius.

Gasparas Kazladskas yra elek- laimės vietą- Ji nustatė, kad ra
ksią buvusi tuščia, jogio sprogi
mo pavojaus nebuvo.

šitas nelemtas įvykis davė 
progos Amerikos priešams pra
dėti labai Ipaurią propagandą. 
Jie reikalauja, kad amerikiečiai 
išvažiuotų iš Vak. Vokietijos, 
Yra pagrindo manyti, kad Sovie
tų propagandistai pradėjo akci
ją prieš JAV-es,

tronikos inžinierius. Pradėjęs 
tedhnikos Mokslus Lietuvoje, 
jis juos baigė Amerikoje. Pra
džioje dirbo amerikiečių firmo
je, o vėliau atsiskyrė ir įsteigė 
savąją. Dabar jis yra savo ben
drovės savininkas ir prezidentas. 
Remia lietuvių veiklą ir meni
ninkus. E. L.

NEMALONUS JAV KARIŲ 
NEAPSIŽIŪRĖJIMAS 

t
KARLSRUHE, Vak. Vokietija. 

.Amerikos kariai, neturėdami ką 
veikti, gavo įsakymą pratyboms 
pervežti vieną Iffičią Pershing 
raketą iš vienos wetos'|.^*itąt.

• Rąkėta svėrė tonti;^rąji^ 
portū. besirūpinjntieji kariai 
sunkią - raketą įkgė į sunkyėn- 
mį, bet jos nenutvirtino laip-' 
kaip nurodo taisyklės. Bevažiuo- 

I da dvylikoje valstybių, tarp kūp jant,pakrypusia pašlaite, raketa 
Irių pirmą vietą užima Japordja; atsirišo, išvertė | sunkvežimio

■ kaip garantuoti pagrin-I Vienas aparatas, pridėjus -^otri- sieną, išsirito iš sunkvežimio, 
mogaus teises Punjabel .£• S•_ /_ /_•_ L _ ■____ _____

.vyriausybės ;pasiūlymo. Tada si
eliai pradėjo kapoti arčiausiai 
buvusius parlamnto tarnauto
jus. Sichai užmušė 5 žmones 
parlamente.

Vokiečių policija a įvyko į ne

■— JAV lenkų veikėjas šPu- 
cinskis buvo pasiruošęs kandi
datuoti Ghicągos mero parei
goms, bet dabar jis ryžosi porą 
javaičių palaukti.

/Teherano radijas- {AVjitiaiiv l civiLj cio oanujaj 
kad kovų metu žuvo du tūks-1 tiksliai
tančiai- irakiečių.

/— Chicagoje labai plačiai ko
mentuojamas Richard M. Daley 
nutarimas kandidatuoti Chica- 
gos mero* pareigoms. Atsiųsta paminėti

•— Lapkričio 7 d. Turkijoje 
bus referendumas naujai konsti
tucijai priimti,;ar ją atmesti.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
r ’ 1 . . r ’ '

autorius, ; »
paruošė, sutvarkė ir išspausdino guriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psl, vardynas.
Minkšti viršeliai. <• Kaina $15. ; >.

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

— Naujas leidinėlis — MIN
TYS, TAUTOS ŠVENTĖS MI
NĖJIMO PROGA Autorius dpi. 
ekon. Ignas Petrauskas. Išleido 
Reg.Lietuvių Bendromenės Kul
tūros Tarybos leidinys, 1082 m.

Pats leidinėlis turi tik 15 psl., 
kuriame ištisai atspausdinta Ig
no Petrausko' kalba, kurią jis 
pasakė R.L.B. Cicero apylinkės

Change the oil and 
Alters evory 3,000 to 
8,000 mil as to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loitri

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 TeL >25-2787, 
v* >

Didelii pasirinkimai gero* rūšies įvairią prekių

■' MARU A N0REIKIEN1

f LTieRATOKA, lietuvių literatūros, meno Ir mokslų 
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, VInec 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Vi 
Meilau* straipsniai bei studijos, muštruotos nuotraukomis t? 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubas, A. Rūkštelė* Ir JL Varnų 
kūrybos poveikslais. 385 puri, knyga kainuoja tik B3.

O DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir ttfS- 
tinlų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
švente* b^ jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• V1EN1SO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf*

i
« liri&HNGAI ISFILDOMI R®cmAI • TANKH MAT BAfa 

DUMYNAI • K0SMEHK06 REKMXXY8

Atdara Mokiadiezdais nu«
*

&

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion audėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
• tr patarė mums toliau studijuoti.

vMaiaL put** n -tt*
l W. ’ ’ 5 ♦ < - • ’ » •

rt. NAUJIENOS
f 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50608

• LIETUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamafemsE* 
jaomi&I paraityta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* hr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliuatrnotas nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovar'džfu pavadinimai Ir jų vertiniai j vokieBų kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lemttapta. Kaina 18.

T KĄ LAUMES LIMJt, rašytojo* Petronėlė* Orintaltė* ibfr 
minimai’ ir minty* apie atmeni* ir vietas nėprfk. Lietuvoje ir pir» 
maišiai* bolševiku okupacijos, metai*. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik W. I • t > "‘|*37TT

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, neroprrtk 
la* Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poo» 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

> SATYRINIS NOVELtS. M. Eo«čenko kūryba, 7. Vahfčfa 
▼ertima*. 10S pd. tnyfoje yra '40 «<n>ojirųnj norelių. Kaina

Knygo* gAttnamo* NanJIeDOM, 17W So. HabUd St, Chicana, 
IE IMM. JJlaakaaf JMffV, jrMO >WtK>Eno HaMcmA

3 — Naujienos, Chicago, Ill. — Sat-Monday, Nov. 6 8. 198^
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Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj
t.

Mfe.

irdenu Jartt £1

?
I

H5JX moc 11X00pusei metų _____
trims
▼itnm zsesesiui

navose JAV vietose:
metams —______

(Tęri&ys)'

Medicinos fakultete žydų st<v 
Jen ų bftda?o 3a ir dhu- 
giau; liežuviai ste<fc4Uai reiks 
Javo, kad bdtu iHUversHetaa pri- 
m:' Jydų gyventųjų pro-

Mve sausio pirm** dkee: 
DUnraščk

Chicago je ir pneiaiescinwfie:

sr.n
žydi
vcr.o

ANLPRA3 TAĮ|VLYNAS

ŽYDAI NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ
lai? žydai turėjo Lietuvoje apie 
:WO podiks mokyklų, 20 gim- 
žTtijM. > mokytojų seminariją, 
Rabiną akademiją (Tefeittsoe ir 
Vi ijampolėjj, 93f’< žydų vaiką 
ankė žydų mokykla*. Kauno 
Vyt- Didžiojo tinivėrsfteto būvy 
žydą hebrajų ir kiiš kalbą ka
tedra. «

1939 mc Kaune veikė 5 žydu 
gmnszrjPSį 2 Panevėžy], 'lurė- 
o seselių ir našlaičių prieglau- 

d.s, atssiras ligonines Kaune, 
Panevėžyje, Te.šiuose, Ukmer
gėje ir kt»

žydai Lietuvoj turėjo 77'4
kcliaujantys per kaimus pirk-! Lietuvos prekybos. Žydui visose 

I s ity'sv naudojosi tai* ve. 1922 m. 
! Lie uvoje bilvo 391 gydytojas, 

š jų buvo 1ST žydai, 1937 m.

TM1 MTHUAMAK DAM-Y

Chicago X3.eo per year. |2A00 p« 
itx month*, fU.00 per 3 month* b 
»ther USA localiUe* $40-00 per ye®

NOO per Ėx month*. $12.00 p® 
three month*. Cih&da $45.00 per year 
»ther cooatriea $48.00 per year.

15 ceat* per copy

; Nejjriklawsomoj Lietuvoj žydų 
i buvo 7,3rc, Vifeių atgavus nuo 

įtū pad'dėjo HK, nes daug 
’4 gyveno Vilniuje. Žydai gy- 

mie. tuose, luiestohtuv e ir 
‘ b.:žny'ksimiuose, sunkių darbų 
ji= nedirbu. Jų verslas: ganyto 
jai, advokatai, vaistminkai, 
smuklininkai, p v e k ybidinkai.

texmadieniu*. xuoxu oei>
afore, so. Hal*u*4 cifcxgk liai. ir kt. 
L 00608. Talei

HO-OD

m.oo
I A ff)

ttėtm ■ m...... ...- ____ M&.0D
pusei -----------------—- IWX

Bėrėsi zg e L9C

EeUfti ____ HAOO
pusei aeSS __________ — muo

NAUJIENŲ nSOztė atdar* laiifien, išskyris yYnadkmba

1 Nepriklausomoj Lietuvoj žy
- dams buvo duota plati kultūrinė
autonomija. Jų kultūrinės įstai buvo 798 gydytojai, iš jų buvo 
gos, mokyklos gavo iš valdžios 
finansinę paramą. 1924-25 me-

341 žydas. '
Kaune veikė žydu teatras, ki- •/c. 7

: | bia įtarinėjimų Amerikos hierarchijai dėl tariamų jošg 
nelemtų kėslų nulietuvinti lietuvius. s : -/

Katalikiškas laikraštis neapšmeižia Vatikano, ką yra ‘ 
i padaręs Br. Kviklys Drauge. Būk, Vatikanas .Helsinkyje 
Į už Judo grašius pardavęs Lietuvą. '/S& ’ jei tąs kunigas L 

Br. Kviklys lietuviškumui skleisti daro užuominą, pakėlė baisą prieš tokį jo šmeižtą, kod^'Br. li'nklys. rado;
kad jį turėtų skleisti kunigai — imtų platinti lietuviškus reikalą tą jo minimą kunigą niek40|/ PūgaKau^ 
laikraščius, apie juos kalbėtų per pamokslus. Man rodos,[įima tylėti, kai Br. Kviklys Drhuge Įaupšino- Maskvai/

Nejaugi Br. Kviklys yra katalikiškos 
spaudos atstovas?

(Tęsinys)

kad tokia pareiga yra lietuvių ir spaudos leidėjų. Kodėl 
Br. Kviklys negalėtų sekmadieniais ateiti su pundu lie
tuviškų laikraščių prie lietuviškos parapijos bažnyčios 
ir juos išplatinti? Juk taip daro leidėjai svetimtaučiai.

Tjkrai piktas ir šmeižiantis jo priekaištas lietuviams 
kuniginis, būk, jie nesidomi jaunimu.., Girdi, 400 skautą 
Rako stovyklaviet^e.ljkb šėkriiadlėnĮ be-Misių, neš vado
vybės .kviečiami kunigai atsisakė. Argi tai tiesa? Juk 
skautai tūri savo ’dvasios vadus. Šiuo metu šias pareigas 
atlieka tėvai jėzuitai. Jei toks įvykis buvo, tai, man rodos/ 
reiktų kaltinti jų dvasios vadus, o ne pasmerkti visus 
kunigus. Arba ir vėl kitas priekaištas lietuviams kuni
gams: būk, jie atsisako skaityti ateitininkams paskaitas. 
Tai netiesa! Kada ir kuris kunigas atsisakė? Matyt, jis 
tuo nori pateisinti tuos ateitininkų vadovus, kurie apsi- 
skandalijo, pakviesdami kalbėti ateitininkams nukuftigė- 
jusį, liberalą svetimtauti kunigą Greeley.

Negalima tylomis praleisti, kai Br. Kviklys savo ve
damajame šmeižiančiomis užuominomis pristato Draugo 
skaitytojams vienos lietuvių parapijos kunigą kaip lietu
viams kenksmingą, kadangi jis laikraštpalaikyje, prisi
dengęs slapyvarde, niekina lietuvių visuomenės veikėjus, 
katalikiškos spaudos vadovus bei jaunimą, šiuo biauriu 
šmeižtu jis siekia tą bevardį kunigą visiškai sumalti arba 
kiek galint jam pikčiau įgelti^. Bet Štai kur kyšo jo piktoji 
valia: mesdamas jam tokius kaltinimus,, jis nenurodo 
kada ir kokį spaudos vadovą ar kitą kokį veikėją sunie
kino. Tad reikia spėti, kad tas katalikiškos spaudos at
stovas yra ne kas kitas, o pats Br. Kviklys, buvęs Draugo 
redaktorius. Bet Draugas nėra katalikiškas, o užgožtas 
vienos siauros partijos, nors ir skelbiamas visų lietuvių 
laikraščiu. Draugas nėra katalikų laikraštis, nes katali
kiškas laikraštis neniekina savo dvasios vadovų, neskel-

tamaujantį Jaruzelskį ? Matyt, jis m^iio/ kad.tas ■kūin-4' 
gas suniekino spaudos atstovą, kai jis pakėlė balsą prieš 
vieną Draugo recenzentą, kuris išgąr^inp poiniografinj 
romaną. O gal jis mano, kad jis įžeidė jaunimą, kai viena 
jaunametė Ateities žurnale, prirašė seksualinių -blevyzgų ; 
kai vji j išnįekino ' kas. kiekvienam kriješeioniui yra 
šventa, .Ar .pasisakymas prieš tokias Jjos išdaigas yra 
jos įžeidimas? Ar Br. Kvikliui nėra prįvalu, jei jis save 
laiko kataliku, kelti protesto balsą dėl tokių, blevyzgų, 
kurios buvo-atspausdintos kat. jaunimo l^ikraštyje?’O gal: 
jis mano, kad buvo įžeisti Vilniaus KGBisiai, kai vienoj 
knygoj buvo supurvinti mūsų visuomenes veikėjai, Įskai
tant net ir vyskupą. Nejaugi Br. Kviklys rado reikalą 
dėl to šmeižti bevardį kunigą, dirbanti lietuviškoje para
pijoje, kai jis pakėlė balsą prieš reklamuojamą bolševi
kinį šlamštą? T ‘ • r ’ •

Br. Kviklys turi tiek įžūlios drąsos^niekinti net mūsų 
spaudą, kuri neatlaidžiai kovoja prieš okupantą ir jo at
neštą mūsų tautai vergiją. Jis ją pravardžiuoja. Bet ar 
tai garbinga? į ’ ; ' ’ -

Jis rašo, kad iš tos parapijos bėga jaunimas susi
tuokti į kitas parapijas. Tai grynas melas! Toje parapi
joje, apie kurią jis kalba, sutuoktuvių yra tiek ir tiek: 
Tiesa, atsiranda tokių, kurie nenori prjsitaikyti parapi
joje nustatytos tvarkos, kurie, atėję klebonijon, stato 
savo reikalavimus, parapijos tvarką ardančius. Man ro
dos, kad kiekivenas parapijos vadovas turi teisę nustatyti 
savo parapijos bažnyčioje tvarką. Jie bėga ne dėl Br. 
Kviklio šmeižiamo kunigo, nes toje parapijoje yta net ke
turi kunigai, todėl jiems y”a galimybė pasirinkti tokį 
kunigą, kuris net nežino, kad Br.- Kviklys vienuolių laik
raštyje juos niekina ir juodina...

A. Svilonis

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)

— Vyrai, padėkite man! —■ šaukė Misiulis. — 
Mes jį tuoj surišim ir nuvarysim pas uriadninką.

Bet vyrai, lyg stabo ištikti, sėdėjo ir nei vie
nas nepasijudino.

Vadžiojosi dabar, už krūtų susiėmę, po pir
kias kaip du žąsinai, vienas antrą pešiodami. Pa
galiau Lukošiūnas, atstūmęs smarkiai seniūną į 
sieną, pagriebė alaus butelį ir užsimojo tvokti jam 
į galvą.

Vaikai suriko nesavais balsais, ir vyrai šoke 
gelbėti. Pirmas pašoko Gugis ir sulaikė Petrą už 
rankos.

— A. tai tu, raganiau.. . — pažvelgė į jį Pet
ras ir vienu matu nurimo.

— Užteks, Petrai! — subarė jį skerdžius. — 
Padūkai, ir — užteks...

Lukošiūnas numetė butelį į pasuolę, pataisė 
ant gahos kepurę ir nusigrįžo į duris.

Praeidamas nuvertė tyčia nuo suolelio prie 
durų puodą su garuojančiu <ląr viralu. Puodas su- 
' už . .v—mos pasil’eju ant grindų, mėsos gaba
lai išsimetė į visa> šalis.

Kukiu ginu, aite, senmergė Morta Naujelytė, 
dėf nėifiblnM'ihgai sunaikinto jos darbo.

(Pabaiga)

tuose miestuose veikė žydų dra
mos grupės, bibliotekos. Turėjo 
įvairių. organizacijų, draugijų, 
sporto klubų. 18(20 m. įsteigia 
žydų sportą organizacija — Lie
tuvos žydų gimnastikos ir sporto 
s-gą. Makabi. Makabi turėjo Lie
tuvoj įsteigus 80 sporto klubų. 
Xę vieilą/Lieuvos sporo organi* 
žaoija neturėjo nuosavos sporto 
aikštės, tik viena Makabi turėjo. 
Ęhune (prie Neries) sporto 
aikštę. Žydai turėjo iš užsienio 
pasisamdę savo futbolo koman
doms trenerį. Tos prabangos nė; 
viena Lietuvos sporto organiza
cija neturėjo. Kauno senamies
tyje žydai turėjo erdvias spor
tui patalpas.

Žydai turėjo Jr daugiau Lie- 
tuvbjė- įteigę sporto nrgamzaci- 

‘jųr: Hak'oįeŠ;' Bar-Koohba. Ha-/ 
jpoėl/ žak ii" Yahuda. žak klube 
mažiau sportavo; o ruošė JkomtF 
aistfetūs kadrus, 1927 metais 
Buvo uždaryta. \ "

Reikia pripažinti, kad žydų 
mažumos kultūrinis masasLie- 

tuvos yra rėikžntfn-
gas Vfeose srityse. Lietuvos žy
dai iMvė skaitoi&i aukštos kub 
iūros. Jie dirbo įvairiose kultū
rinio gyvenimo srityse. Jų buvo 
Liet, universitete profesorių: 
teisininkas S. BieJiackinas/psi
chologas VI. Lasersonas. Medi
kai E. Landau, B. Zacharinas, 
L. Girtmanas. Meno srityje Ar- 
bit Blatas ir kt. Operos solistas 
Ch. šulginas, operos koncert
meisteris (vėliau dirigentas) H. 
Hofmekleris, o taip pat turėjo 
gerų smuikininkų, sporto dar
buotojų ir k t.

Žydų veiklos nė nebandau 
plačiau aptarti, nes tai turėtų 
būįi ilga studija. Čia paminėjau 
prabėgomis tik jų veiklos nuo
trupas.

Pradžioje lietuviai prekybai 
nedaug skyrė dėmesio. Tą spra-

pavo dabartinis Lietuvos paver
gėjas ir ginklais grasindamas 
nešė Lietuvai vergiją, žydą mi
nios džiūgaudamos su rožėmis 
sutiko Lietuvos pavergėją, kada 
lietuviu veidais ašaros riedėjo.

Toji žydu mažuma Lietuvoj 
davė didesnę pusę buvusiu Lie
tuvoj komunistą, kurie nusku
bėjo tarnauti Lietuvos paver
gėjui, d kiek nuo ją veiklos nu
kentėjo lietuvių: buvo nukan
kintą, Sibiran mirčiai išvežtų, 
tesuskaičhtpja patys .žydai jr ne
bus lietūyią tautai daromi netei
singi kaitinimai pagal posakį 
"žydės itiuša,. žydas rėkia”.

Antisemitinis sąjūdis nacių 
vaMomoj Vokietijoj prasidėjo 
Hitleriui vaidant Vokietiją. Bet 
patys didieji nacių ’gogi^mai 
prješ;žydų< prasidėjo.’1938- me- 

ni. vokiečiai;, ruoš
damies^ karui sū , rusais,. nu- 
;spreridė išnąikjhtį visus žydus, 
suvarė juos į' getus, o iš .getų 
'■arė į kacetus ir 'ten naikino. 
Manoma, kad vokiečiai išnaiki- 

' 4-5 nsifijunus. žydą.
Vokiečiai žudė žytfjs ne .tik 

.Vokietijoj, bet. ir užimtuose 
krašt ilose.; Voš. tik okupavę Lie
tuvą. vokiečiai jau pirmomis 
dienomis naikino žydtis, ypač 
mažesniuose miesteliuose*Suva
rė žydus į getus, užiitąudė ei ti 
žydams šaligatviu (tik gatve tu
rėjo'. eiti) *,buvo: jsakj’ta žy.daj'n s 
ant krūtinės ir nugaros, nešioti 
Dovydo žvaigždę . "(geltdname 
dugne žvaigždė), žydų turtą 
perėmė vokiečiai savo žinion. 
Lietuviams neleido tvarkyti žy
dą reikalą, ąr juos užtarli.

Jau prieš karo pradžią vokfe- 
iiai buvo paruošę, žydų naikini
mo planą. BrąsidėjUS karui, 
H si driek pasiuntė į okupuotas 
sritis keturias grupes — 'spėcia 
!iai paruostus saugumo policijos

vėliau h- lietuviai atkreipė rei
kiamą dėmesį j prekybą. Žydų 
ir lietuvių konkurencija visuo
meninio ūkio srityje prasidėjo, 
kada lietuviai pradėjo rūpintis 
prekyba. Lietuvių iniciatyva 
silpnino žydų ūkinę padėt} — 
siaurino žydų ekonominį veiki
mų. Lietuviai j miesto prekybą 
įžengė per vartotojų kooperaty
vus. Lietuvos kooperatyvai su
sijungė j žemės ūkio koopera
tyvų sąjungą — Lietūkį.

Žydai pajuto, kad jų rankų 
slysta prekybos monopolis ir bu
vo nepatenkinti lietuvių veržia 
į šią pelningą sritį. Lietuvos 
ūkininkams palengvėjo, nęs jų 
ūkiškas gėrybes i supirkinėjo 
Lietūkis ir jie buvo apsaugot} 
nito išnaudojimo. .

Kada lietuviai rūpinosi at
gauti Lietuvai'laisvę •— ątšffcfid 
tyti rusų tVergijos, žydai laikėsi 
nuošaliai.7Lietusių nbras atkur
ti nepriklausomą Lietuvos vals
tybę, žydams buvo svetimas. 
Tik maža dalis žydų šiais idėjai 
pritarė ir net stojo savanoriais 

■dėl Lietuvos laisvės kovon:
Kita dalis žą-dų — komunistai 

dirbo priešvalstybinį darbą. U 
daugelis žydų, abejingų Lietuvos 
laisvei, savo vaikus leido j;rusų 
mokyklas- ir kalbėjo rusų kalbą 
— nesimokė lietuvių kalbos. Tik 
jaunesnioji karta, jšu baigusi 
tnokslus nepriklausomoj Lietu
voj,' daugiau suartėjo su lietu
viais ir jų kultūrine veikla.

Nors žydai ir praturtėjo Lie
tuvoj, bet mažai domėjosi Lie
tuva. Kada Lietuva buvo pavei’- 
giaitta, žydai mesdavosi paver
gėjo glėbin ir jam uoliai tarna
vo ir savo veikla dažnai neigią- 
mai pasitarnaudavo Lietuvai. 
Jie žiūrėjo tik savo naudos. Per 
Pirmąjį karą, kada-vokiečiai už
ėmė Lietuvą, žydai su visokio
mis paslaugomis' skubėjo padėti dalinius — “Einsatz Komman- 

gą, be abejo, užpildė žydai. Eat vokiečiams. O kai Lietuvą oku- (Nukelta j penktą puslapy

i

I

I

pagriebė šluotą ir kuktelėjo bernui per nugarą, 
j Tasai atsigręžė, pagrasino jai kumščiu ir išsi
nešdino kieman. Praeidamas pro langą išdaužė 
dar stiklus. g ' ?

Sujudo dabar ir kiti vyrai, išsiskubino Į kie-
■ mą “pamokyti Lukošiūną”. Ir bernui ten jau atsi
rado, atskubėjusių iš žlabio pirkios, kai tik pa
žinojo iš atbėgusių vaikų, kad £ukio pirkioj j 
muštynės... !

Jie visi nedviprasmiškai buvo nusiteikę Pet- ' 
ro atžvilgiu, ypač Misiulio vyresnieji sūnūs, bet 
Lukošiūnas išsilaužė iš tvoros kuolo storumo 
straigą. y

— Eik, čion kuris, arčiau.. . — susilaikė Pet
ras vidurgatvėj ir atsigręžęs pagrasino straigtt.

Vyrai nelinkę buvo kautis, bernai nebuvo dąr 
įkaušę ir todėl į muštynes neskubėjo. Lukošiūtės 
pastovėjo, palūkėjo, dar kartą pagrasino Kukio 
kieme susirinkusiems, nusigręžė ir, iŠ toto prieš* 
aky ir užpakaly vaikų būrio tydlmae. nužingsnia
vo gatve.

Ėjo negalvodamas, kur eina^ kol atsidūrė ties 
Jankelio kiemu, žydas stovėjo pas vartelius Jr 
klausinėjo vaikų, kas tokio atsitiko.

Petras priėjo prie vartelių, nugąsdindamas 
Jankelį savo išvaizda: saračkinė pusiau perplėš
ta, viena rankovė vos laikėsi, kitos visai nebuvo, 
veidas apkruvintas, krauju apšlakstyta ir visa at
lapa krūtinė.

*— Jankeli, turi degtinės? Duok, kiek turi...

— Ui, iš kur pas mane susiras šiandien deg
tinė? nusigando žydas. — Kiek turėjau, vestu- 
.viftinkai paėmė jėu, « traukiasi Jankelis nuo 
vartelių.

-=• Tu man nekalbėk, žinau, kad turi. Visus 
pefews nurausiu, -£> gradna Lukošiūnas ir sten-

Jankelis, gčro nelaukdamas, spruko j pirkią 
ir ctm'fe fe vidaus užsišovė. Petras pamėgino jas

— Tu nuo manęs vistiek nepasislėpsi! — šau
kė dabar girtu balsu. — Geriau atidaryk-duris, 
jei gyvas išlikti nori.

Iš pirkios niekas neatsiliepė. Lukošiūnas dro
žė kumščiu kartą, kitą, trečią į rėmus. IŠ rėmų 
pabiro Stiklai, pirkioje suklyko žydo vaikai.

Gatvėje rinkosi vis didesnė žmonių minia, bet 
■Užstoti žyde niekas nedrįso.

— Tai pasilakė, — pasigirdo moteriškas mi
nioje balsas. — Tikras tėvulis!...

Tėvą dar gerai, ypač senesnieji, prisiminė. 
Neužmiršo dar ir jo girtų darbelių.

Nežinia, kuo viskas būtų pasibaigę, jei ne
būtų atsiskubinusi sena Lukošiūnienė, Petro 
motina. <

— Ką dabar? čia, viirtkeli, išdarinėji? Kam 
skriaudi nekaltus žmones?

Pamačiusi jį sukruvintą, apdraskytą, suplojo 
senė rankomis ir pravirko.

— Kas dabar tave sukruvino, sūneli?

I *

Petras, motinai čia atsiradus, išsyk atsileido, 
nurimo ir davėsi, kaip mažas vaikas, vesti jai 
namo. . .

Tik praeidamas šalia Kukio kiemo sustojo ir 
pagrasino kumščiu.

— Einam, einam, vaikeli, — ragino jį moti
na. — Užteks jau. Ryt negalėsim į žmones akių 
pakelti...

Kai, porai valandų praslinkus, Gugis apsi
lankė pas Lukošiūnus. Petras, jau nupraustas, 
švariais marškiniais apvilktas, kriokė lovoje. Se
nė Lukošiūnienė sėdėjo šalia sūnaus, poteriavo ir 
darė švenčiausiai Pivašiūnų Mergelei dėl jo ap
žadus.

— Na, nuraminai jau sūnų? — paklausė 
skerdžius. — Tikras tėvulis I Ir tavęs bijo, kaip 
tėvas bijodavo.

Senutė nieko neatsakė, tik sunkiai atsiduso.
— NeleMc jo rytoj niekur iš pirkios^ — pp 

tarė skerdžius. — Neprižiūrėsi — ištik tave di
delė, didelė nelaimė.

— Ir kas jam atsitiko? — suaimanavo Lu
košiūnienė. — Rodos, visados tokis ramus buvo 
vaikas. . '

— Dėl mergos, moterėle, žeista, — paaiškino 
jai Gugis. — Pamilęs buvo žlabio Verutę, fcaf ir 
uuhta dabai', kad ji neteko jam...

(Bus daviku)
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R. VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted SL, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS ** 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rdn Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo diennmis

® ".Lietuvos Aidai
KAZE BRAZDZIONYT1 

Programai v«de|a

I 
l»

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pa^ 06051

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

iasditn nuo pirmadienio iki peni- 
muiemo a;3u vaL vakaro. 

Visos laiaos 13 WU£V Moues, 
oaiida 1400 AM.

ou Peiersourjį, r'ia., ia:3U vai. p-p. 
*1 W ild siouea, 1110 AM oansa.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60621 
Tekt 778-5374

- -

__________

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

jo prie ekonominio klėstė i įmoLietuvio ūkis

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
261S W. 71rt St T«L 737-5149 

Tikrina ari k. Pritaiko avinius 

ir “contact lenses”.

ŽYDAI NEPRIKLAUSO
MOJ LIETUVOJ

(Atkelta iš 4 psl).

Pabaltijo, valstybėse žu-dos”.
dynėms vadovavo Fr. Waller 
Stahlecker.

Nepriklausomoj Lietuvoj jo-

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST ttrd STREET 

Valandos: mtrad. 1—4 popiet,

Y Ofise telefonas: 774-2444.
Resdodles Metu 444-5543FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, ’*’/•' 

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33711 

Tel (813) 321-420f

PERKRAUSTYMAJ

I kia valdžia žydų nepersekiojo. 
Lietuviai nėra išleidę jokio po
tvarkio, kad būtų raginę nai
kinti ai’ persekioti žydus. Kada 
Lietuva neteko laisvės — buvo 
pavergta raudono, o vėliau rudo 
ir vėl raudono okupanto, lietu
vių ir žydų santykiai pakito — 
tvarkė vokiečiai.

Kada prasidėjo žydų tautybės 
Lietuvos piliečių žudymas — 
Lietuva, kaip pavergta valstybė, 
negalėjo jų išgelbėti. Lietuviai 
pasmerkė žydu žudymo vykdy
mą ir stengėsi jiems padėti — 
prašė vokiečių sustabdyti žydų 
žudymą. Visa lietuvių tauta 

‘ Buvo pasipiktinusi ir priešinga 
tokioms vokiečių vykdomoms 
žudynėms ir kur tik galėjo gel
bėjo žydus, nors ir lietuvių lau
kė toks pat likimas: už žydo 
slėpimą — mirties bausmė.

B. JONAITIS

POLITINIAI FAKTAI IR MITAI
(Tęsinys) atpasakojo savais žodžiais A.

, a • Pleškyš).(Dokumente des Auswaeiti- 
gen Amtes.. Tuebingen, 1949, 
psl. 181-83). Tokiu būdu Lietu
va pasidarė kaip koks nęsantąi 
kos obuolys tarp nacių ir sovie
tų. Lietuva vokiečiams buvo 
labai svarbi geopolitiniu atžvil
giu, o dėl Lenkijos buvo aišku, 
kad tą grobį nebus lengva išlaL. 
Kyti.

Pabaigai pora mažiau koiitra- 
versinių dalylkų. A Štromas 
dėl sovietų ultimatumo pasakė: 
“Aš beni-iinkęs galvcoti, kad rei 
kėjo priešintis,; Čia mano- nuo
monė. Dabar mes visi esame pro 
tingi... Aš aukštai Vertinu pre**’ 
ziaento Smetonos’ aktą,-; -atme
tant ultimatumą... Smetona pė- 
sielgė principingiausiai... Smė- 
lon.. plakdamas « Ue!«* GjVeuo.Alanįettį Parke. Gilia- 
vos, nepaiakiojo valstybinu™, - J

“'‘.7“ W .W*-’•» j-*
' - ;■* phine it- du anūltri: Martin btti

m n 7hoc erti 1rMTT5 rillAmonPriP^ *^'ZJ' •' *V*Joanne, ir kiti gir nnės.
Kūnas-pašarvotas Don- 

aid Petkaus; Mar juette; kcų)ly-

Kažin ar nėra tik savotiškas 
mitas, kad kaikas ir Sniečkų 
nori padaryti bėveik lietuviš
ku patriotu? Žinoma, galėjo ir 
Sniečkui pagaliau įkyrėti nuo- 
latinis Maskvos’ dirigavimas ir 
jis panorėjo būti daugiau sava
rankiškas. Gal būt jis stengėsi 
kai ktiriues Maskvos kvailus ir 
besaikius reikalavimus igno
ruoti, kai jautėsi .turįs stiprų už
nugarį ir ordinus, pelnytus uį 

kraują

■

dalyvius pakvietė pietų į ręsto- ■ 
raną 63-je gatvėje 4222 W. Da- Į 
lyvavo apie 70 asmenų.

Padėkoję, 2:30 vaL skirsto
mės į namus-

K. Bankus

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

savo tautiečių pralietą
ir’ ašarai' \ i --

4 ' (Pabaiga)

i98i2-nii spalio131 d. nikė Va* 
į šįiauiiusi 87 m.

Laidimai — Pilna apdrav^ 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. T«L 925-8042

Atleidžiu draugams, kurie apie 
mane blogai kalba, bet neatlei-

Ande Malraur.

Apdraustai per kraustysi 
S fvairiy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TtL 376-1882 irfe

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $424-

give...
m mere wOI Hvt

SOPHIE BARČUS
RADIJO i ELMOS VALANDOS 

šešudieniaia ir sekmalieniaii 
nuo &30 iki 9:30 rak ryto. 
Stoti*. WOPA - 1490 AM 

tr>n*Uvo|amo* iš mū«v rtvdijos 
Marqu«tt« Parke.

Vedi|a — Aldona Dtukv, 
Telefu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60429

------------ - - - ■ - -.................’

RADIJO PROGRAMA

’ Seniausia Lietuvių Radijo progra- 
I ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
Į VVTYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
j uadieniais nuo 8 iki 8:30 vah ryte- 

perduodama vėliausių pasaulinio 
Unių santrauką. Be komenta
rai, muxikas dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Šią programa veda Stepo
nas ir Valentina Minkau Biznio 
reikalais kreipto į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę. 502, E. 
Broadway, So. Boaton, Mask 02122. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau- 
aatbofl *Naujienos*, didelis pasi
rinkimas Uetnrišku knygų ir lię-

• tirrtokųdovantt

HEART 
FUND

.11 
o išgelbėjo Lietuvos valstybingu -^ 
ihą” (“N ”, VIIL 19).^ šiatiŽre* ‘ 
mažai kas su tokia nuomone; ne- * 
sutinka ir klausytojai už tai jprė 
legentui sukėlė ovacijas. - z<\ ’

Labai įdomi.. yra A, •ŠfromcK u ; 7
nuot^.apie7L Sniegų, 
paįattoą įva£ Prasyta, Jtad Vi. Mataitis sukaibėja maldaa. 
A. stromaa. 'būva pjmojo Lte. . w ■
tuvps kompaktų_partijos selų^- r„<mo
tomus adop uotas vaikas po .. v ZT , f karo.. ” Tad j . aamenišį.i vL 

ka matė. kas.luo metu įietavaį; v
dėjosi. Stromas aiškiai ^-.<Miktoiakė; oMa ir 
Kęs, kad uz pąrtizanų sunaikm*-: j: . • J . -v’, , .x ■ , .t ' i-pąreiške seimai užuojauta. Mimą ir kitus pokarinius veiks- | i Mxi,. .. T - . , ■ ’ srų auką nese sūnūs su žmona'mus Letuvoje atsakingas yra ne .. T
o , t \ o ■ -1 r- u., ir.'DiirUĖtos vyras. , Suslovas, bet Sniečkus. Jis bu-, Aį... f -\ 
yęs neatlaidus. kKta^ l^kinj . Vazne]k. y , ,
,r prisiekę, komunistas kuris, 
net savo gimines persekiojęs. ; . c ; - ■

. • 1 u Mišių buvo įįlvdeta 1 šv.Stribu organizavimas ir kiti ziaU \ s r \ ,
M QnWlnn Liet, kapines. I^aido-rus veiksmai priklausą bniecKUi. 1 . H

Lietuvoje kalbama, kad vėliau » aUi^» /•
Sniečkus persiorientavęs <“N.", nugiedojome
VIII 19, pasibaigus kasetei, taip “?nįa;?lani? - -

6 . | .'£>• Petkus šeimos vardu visus

Lietuvoje mirus

EUGENIJAI ŽEBRIUNIENEI

reiškiu gilią užuojautą jos broliui Viktorui

Perminui ir giminėms. *

P.hYELICH
Los Angeles,’California'

JW

bėjo maldas

ARGENTINOJE RASTOS DAR = 
DVI NUŽUDYTŲJŲ DUOBĖS

BUENOS AIRES. — Argenti
noje nustatytos dar dvi dingu
sių ir nužudytų gyventojų bend
ros duobės* Žuvusiųjų giminės 
ir artimieji kreipėsi į federalinį 
teisėją Pedro Soria, kad jis įsa
kytų visą reikalą nuodugniai 
ištirti. i

Vieną duobę išaiškino, ir pa
skelbė buvęs Argentinos užsie
nio reikalų ministeris Colombo, 
o šiandien patys gyventojai iš
aiškino kitas dvi ir kreipėsi i 
federalinį teisėją, kad padėtų 
nustatyti nužudytųjų asmenybę.

1976-1979 metais Argentinos 
karinė vadovybė vedė kovą su 
teroristais. Karinė vadovybė su
ėmė tūkstančius žmonių. Juos 
šaudė be teisino ir be tardymo. 
Kariai išsivedė gyventojus iš 
namų, o vėliau negalėdavo pa
sakyti, koks buvo tų gyventojų 
Likimas. Nužulytųjų tėvai, bro
liai ir seserys reikalauja nusta
tyti. ar suimtieji sušaudyti, ir 
kur jų lavonai.

Nėra negerų žmonių, tik yra ] | 
žmonių, kurie yra įsitikinę, kadlj 
perdaug sunku yra geru būti. 2

Robert de Flers.... *

žmogps, paprastai, nepataiso 
savo ydų, tik su laiku išmoksta į 
jas nuslėpti.

Andrė Birabeu

Yra dvi žmonių rūsys: tie, 
kurie į save rimtai žiūri ir tie, 
kurie rimtai žiūri į savo parei
gas.

Francois Maurioc

- KAZIMIERA KAZIK-KAZIKAITiENe
Milė 1982 metų spalio mėo. 29 dieną >r palaidota šv. Ka

zimiero Lietuvių kapinėse lapkričio 2 dieną.
Velionė Kaahniera Kaz'kailienė negali atsidėkoti tiems, 

kurie suteikė jai,paskutinį palamavimą ir palydėjo ją j am* 
jžinybės vielą. Todėl .aš, atmindamas ir apgailėdamas jos 
mirtį dėkoju draugams, atvykusieins į šermenis, aLsiuntu- 
‘''ienij.gėfių, užj^rkusioms mbias ir palydėjusičms į kapus.

Lįskoju dvasiškiems tėveliams: klebonui A. Zakarauskui 
kr kanč -Vaclovui Zakarauskui, kurie atlaikė įspūdingas pa- 
hėMdas Mį jo Dėkoju solistei Prudencijai Biėkk-nei. 
fBrlgltton Parko.Lietuvių Moterų klubui ir Amerikos Legiono 
iDanauvGirėaa Posto No. 271 Moterų vienetui, Albert ir 
uolia,parėjusiems nelaimės melu.

direktoriui Donald A. Petkui už 
itarftaviiną. Dėkoju karstanešiams,

į ^>ėkoju lai

rvtše chfKA'&vtksienu giinrncms, -draugams bei pažįstamiems 
-mano mylimoji, sakau:f Barniai ilsėkis šaltojoj ie

rnclėj
Nuliūdęs lieka: Vyras Juozas.
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2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILK 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

MARIAI;

L*i4«<tiTiq

Direktorių

AMSULANSQ 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

__ STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS

X424 WEST 69th STREET 7*1211
HDiM SOUTHWEST HIGHWAY, P*k» Hill*, Į1L 174-4411

BUTKUS - VASAITIS
| 1444 e«b S(X4 Avk, Cicwo, m K: OLympic 2-1MZ

----------------------------------------- ---------------------------- _---------- .

PETRAS'BIELIŪNAS-
4*46 $•, CALIFORNIA AYE. TeU LAfaydLt l-*471

fe mm > _ - .-
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L4 J. Vyčių šokėjų grupė, 
Frank Zapolio vadovaujami, 
dalyvavo Moosa Lodge No. 11 
(Chicago) Lietuvių Dienos mi
nėjime spalio 23 dieną.

— IL LB East Chicagos apy
linkės valdyba rašo: “Vi-am 
Naujienų štabui linkime daug 
daug laimės ir ištvermės visus 
sunkumus nugalėti”. Dėkojame 
už puikius linkėjimus ir už $100 
Naujienoms paremti.

— Naujai užsisakė Naujienas: 
John Savulionis, iš Miami, l'ia., 
Jennie L’nkus iš Oak Lawn, Ill., 
ir Dora Sluz, iš Lyons, III. Dė
kui visiems.

pietų, Lietuvių Evangelikų - Re
formatų parapijos salėje, 523U 
So. Artesian Aye. Po susirinki
mo — vaišės. Valdyba kviečia 
visus birželius su šeimomis bei 
artimaisiais gausiai dalyvauti.

_ Vytautas Grybauskas surin
ko informacinę medžiagą <apie 
ŽALFASS-gą ir ll-sas Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes ben
drajam II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienu leidiniui. 

4 f

Pasaulio Lietuviu Jaunimo 
Kongresas bus atidarytas Uni
versity of Illinois at Chicago 
1983 m. liepos 1 d., II-jų Pasau
lio Lietuvių Dienų metu. PLJK 
stovykla vyks liepos 4—10 die
nomis Oberlin College, Oberlin 
miestelyje, netoli C leve an do. 
Studijų dienos bus liepos 10 — 
20 dienomis Trent Universitete, 
Peterborough, netoli Toronto.

n r *
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suduoti tam sparnui skaudų Amerikos kryptimi”. Ministras iš karto ekskomunikuojami. 
smūgi, pašaVnlamas iš partijos taip pat pabrėžė Prancūzijos- Vien tik Palermo mieste pri- 

Vokielijos ryšių svarbą. Jis pa- skaitoma 129 Mali jos aukos.

O B t Al£5 W

■ I

— Pardavimo!
|UL ESTATE FOR SAjul RBAL I STATI FOR tALf

FĄ/tKOIOS perkant NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS t 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas , ’

2212 W. Cermak Road Chicago, III. TeL 847-7747

— Ponia V. Novack. iš Alton, 
III., pranešė, kad persikėlė gy
venti į Carlsbad, Calif.

- Juozas Andrukaitis, iš Red- 
ington Shores, Fla., apmokėjo 
sąskaitą ir pridėjo $7 Naujienų 
paramai. Ačiū.

— J. Kalinauskienė, iš Phila
delphia, Pa., rašo: “Siunčiu $70 
čeki — $10 Naujienų prenume
ratos pratęsimui, $5 už kalen
dorių ir .$25 Naujienoms parem
ti. Viso geriausio redaktoriui 
M. Gudeliui, štabui ir visiems 
bendradarbiams”. N u o širdžiai 
dėkojame.

— Sekantieji skaitytojai pra
tęsė laikraščio prenumeratą vie- 
neriems metams ir pridėjo Nau
jienoms parsmti: Anna Stotke- 
vich, iš Racine, Wis. — $20; 
Steve Everlin, iš Hot Springs, 
Ark. — $15; J. Adomėnas, iš 
Marquette Parko — $10; Frank 
Šatas, iš Fremont, Wis. — $10 
ir V. Valkavickas, iš Marquette 
Parko — $5. Dėkui visiems.

. — Biržėnų klubo metinis susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 
mėn. 7 d., sekmadienį, 1 vai. po

ITALIJOS KOMUNISTAI 
VALO PARTIJĄ

Italijos komunistų partijos 
Centro komitetas pašalino iš 
partijos knygų leidėją Robertą 
Napoleone, kuris buvo prosovie
tinio nusistatymo ir krit-kavo 
gen. sekretoriaus Enrico Bėilin- 
guero politinę liniją.

Iš savo pusės, Enrico Berlin- 
gueras nuolat kritikavo rusus 
dėl jų žygių Afganistane ir elge- • lės važiuoti bet kurią dieną, iš

yra skyrus penktadienius, kur tik. 
vienas iš Euro komunizmo pra- jie norės. Kartu galės pasiimti 

ne daugiau 4 anūkų, už kuriuos 
“mokslą” prie Vakarų turės mokėti po 1 svarą. Kai šių 

tradicijų. Jo vadovaujama ItaJi- metų pradžioj panašus pasiūly- 
jos komunistų partija rėmė mas buvo paskelbtas, geležinke- 
krikšeionių demokratų vadovau- liar: pardavė 330 tūkstančių bi
jomą vyriausybe. j lietų ir 46,000 pensininkų įsigijo

Bet Italijos komunistų parti- - tą specialų papigintų kelionių 
joje yra prosovietinis sparnas, 1 pažymėjimą.

žurnalo leidėją
Pašalinimas sutapo su Sovie-sakė, kad šiaurės Atlanto Są- 

tų Sąjungos komunistų partijos 
aukšto pareigūno vizitif Romoj, 
kur jis turėjo susitikti su Enri
co Berlingueru. E. L.

— Britų geležinkeliai pasiūlė 
■ Britanijos pensininkams, kurie 
sumoka 10 sv- metini mokestį ir 
tuo gauna' per pusę papigintas 
geležinkelių keliones, per visą 
lapkričio mėnesį už 3 svarus ga-

jungos valstybių paprastų kari
nių pajėgų sustiprinimas suma
žintų branduolinio karo pavojų.

Kalbėdamas karininkų suvirin
kime, ministras pabrėžė, kad gi
mimų skaičiaus sumažėjimas 
reikalauja, kad kareiviai liktų 
ilgiau tarnauti. Antraip, bus 
trukumas kareiviu.

šio Lenkijos atžvilgiu. Jis

dininkų. kurie bando pritaikyti 
partijos

kuris leidžia žurnalą 4fcInter- 
slanipa’’, spausdinamą Roberto 
Napoleone firmoje. Par^jos cen
tro komitetas dėl to pasirinko

VAK. VOKIETIJA SUSTIPRINS
GYNYBOS PAJĖGAS

MEET THE CHALLENGE!

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAI

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

V

k Naujasis akarų 'Vokietijos gy- 
nybos ministras Manfred Woer- 
ner, kalbėdamas Hagen mieste, 
pasakė, kad svarbiausias užda
vinys bus sustiprinti Vakarų 
Santarvę ir eliminuoti nuomo
nių skirtumus su Vašingtonu.

Jis pasakė, kad nors nebus 
galimybės patenkinti visus Ame
rikos reikalavimus, Vokietijos 
vyriausybė “padarys žingsnį

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

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

American Travel Service Bureau
S727 S. Western Chicago, HL 60643

Telef. 312 238->787
> NraidkniUtf p<txm&vlzD«« nisxkznt lėktuvu, trsakiirfp, laivu kelio- 

ak; (cnri^ei), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&dtay; Parduodi- 
xze kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer- 
madjai visais kelionių reikalaii.

< Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik Leins ressrruoa Tietax 
5 inkzto — prieš 45-60 diena

— Aleksandro Solženicyno 
novelė “Viena diena Ivano De- 
niseviciaus gyvenime”, kurioje 
vaizduojamas tremtinių gyveni
mas Sibiro stovykloje, bus trans
liuojama BBC radijuje rusų kal
ba į Sovietų Sąjungą. Tuo būdu 
bus atžymėta novelės 20 metų< 
sukaktis. 1962 m. ji buvo pa
skelbta žurnale .‘‘Novyi. Mir”, 
bet po to buvo Sovietų Sąjun
goje uždrausta. - \ • s

Sovietu Sąjunga bando 
milžiįiiška’
pasta ytą Archangelske, 
svoris

povandenininaują 
laivą, 
Laivo
ilgis — dangau kaip 200 metrų.
Tą laivą pastebėjo Norvegijos 
karo laivynai, kai jis buvo ban

domas prie/kolos pusiasalio.
d/ i.

— Teigiama, kad Rumunija 
paskelbs įsptymaf, kuriuo dar-, 
bininkai galės pirkti valstybinių 
įmonių ak eras.

apie 30,000 tonų

— Naujoji Bolivijos vyriausy
bė grąžins V. Vokietijon leisti 
buvusį Prancūzijoje aukštą ges
tapo pareigūną, kuris kaltina
mas vaikų žudymu ir prancūzų 
pogrindžio veikėjų kankinimu, i 
V. Vokietija ir Prancūzija dar 
anksčiau bandė išgauti Klausa 
Barbie, vadinamą Lyons skerdi-1 mas. Savininko paskola 10%.

Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis- namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. 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

INCOME TAX SERVICE

' 6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1Č1Ų.

ku, bet vis nepavykdavo.

— Istorikas Algirdas Budrec- 
kis parašė įdomią studiją apie 
neolituanų genezę Lietuvos uni
versiteto fone.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu C h ic a gos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit* 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avė. 
Tol. 927-3559

4 kambariu medinis. 1 auto ga-_ ir e____ -____ 7 .
ražas. Geri pamatai, ^fažas įmokėji-
5

— Kazė Brazdžionytė logiš-į.
kiau negu Eglė Juodvalkytė įro- ^ŲVlAITIS REALTY 
dinėja apie keliones į Vilnių.

DĖMESIO
62-Ė0 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutom^bllio 
Liability apdraudimas pensinis“ 

kams. Kreiptis: 1
A. LAURAITI!

4645 So. ASHLAND AVX.
TeL 523-8775 .

2951 West 63rd Street

— LB pasirinko savo suvažia- x !
vimui tą. pačią vietą, kurią bu-j FOUR apartments/ 2^5\ 2-4’s,; 
vo pasirinkęs Amerikos Lietuvių vicinity Fullertbn-Larami 
Susivienijimas; ir, tą patį vies-

ex-,
Susivienijimas; ir, tą patį vieš- celient condition, gas heat, ga- 
būtį. Tiktai SLA turėjo daugiau j rage, $129.500.00. -
atstovų. I B. Puszynski. v I

NORTHGATE REALTY

* 774-3800
— Rugsėjo 30 dieną Santcse, 

Brazilijoje, mirė inž. Petras Bali 
lėnas, geležinkelių inžinierius. 
Gimęs prieš 77 metus Kaune, P. 
Baltėnas baigė technikos moks’- 
lus Kaune ir dirbo Lietuvos ge
ležinkeliuose.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Thomas Hynes vadovau-

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

NEBRANGIAI pirmame aukšte 
išnuomojamas 5 kambarių ap- 

, šiltas vanduo, 
2 miegamieji.

Susitarimui skamibnti. 436-5464 
po 6 valandos vakaro.

jamoje asesoriaus įstaigoje dir-p^d°mas butas,
— Sicilijos vyskupas paskel- ba didokas būrys lietuvių, ku

be, kad viii išaiškinti Mafijos rių darbu asesorius labai pa
mariai ir jį pagelbininkai bus tenkintas.

t 4

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

gi MtSCELLANOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

NWAyAV«W.S*»*wV»SWi’.W.

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS-AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH ’ K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CftĮCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

b'

e

g

A. I VERAS
Laikrodžiai tr brangenyMt 

Pardavimaa ir Taisymai''' ' 
2M« Wwt tkh Sfrwt 
T»L Republic 7-1MI.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAŠ, 4059 Archer- Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Chicago, IL 60608
ui

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR ANTANO J. GUSENO RASTAI, 
Naujienos* galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, riroomenėe. veikėjo ir rąžytojo ataiminimog.

Dr, A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1905 
metų įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

. lusirūpniimą -____________________________ _ . |8.00

Dr. A J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais  

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___

G*flma taip p«t užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant tl persiuntimo (Maldoma.

14.00
13.00

$2.00

ITJf Fk. MALSTZD BT^ CHICAGO, IE fMM

A

DĖMESIO!

GAMINU ELEKTRINES MAŠI
NĖLES BULVĖMS TARKUOTI.

Kas norėtų įsigyti, tepa- 
skambina telefonu 

WA 5-4878

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-S700

"LIUCIJA"
Miko šileikio apsakymu knyga 

“Liucija” jaa atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali datų 
oadėti teisininko Prano AULO 
paruošta, — "teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomh 
formomis V

Knyga 80 formomis gauna, 
tna Naujienų administracijoje,

L

M. SIM K U S į 
’ * . T r

Notary Public
INCOME TAX SERVICE . ? 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

(0642, . <2<-M54

F. ZapaUa. A«en< 
w. m h

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

advokatų draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

GAO6 S. Kedile Ava. 
CMopo, III. 60629
TeL: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS’’

' 6 — Naujienoj Chicago, Ill. — Sal -Monday, Nov. 6-8, 19&3




