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PASTABOS IS TOLO VLADAS BAKŪNAS

VLIKO ATSTOVAMS

Po sveikinimu sekė praneši- 
ipai: VLIKo. Tarybos pirminio* 
ko — VI. Šoliūnafr, VLLKo Val
dybos pranešimas — dr, K. Bo
belis, (jo pranešimas spausdina- 

’ ~mas atskirai). VLIKo pirminin
ko pavaduotpjas. dr. D. Krivic
kas' kalbėjo apie' Europos parla
mentą, į kuri ir VLIKas orien
tuojasi ta prasme, kad iš to par
lamento laukiama didelio užta- 
nifto- Baltijos' kraštu laisvės by
lai (dr. D. Krivicko kalba spaus- 
didama atskirai). Po d r. Krivic
ko- kalbos iškilo klausimas- apie- 
Lietįyos, ĄMąvybės tęstiąumo 
išla il^ymą Washi ng tone ir b uvo 
pastebėta, kad būtu laikas su
rasti* ir Įteisinti • Lietuvos - atsto-* 
vui S. Bačiiui padėjėją - pava
duotoją. Dr. D. Krivickas viešai 
paskelbė Qci šiol' nežinotą “nau
jieną”; kad toks--pavaduotojįs 
yra jau surastas ir, juo būtu St. 
Lozoraitis jr. — dabartinis Lie
tuvos atstovas prie Vatikano. • 
- -Sekė .dr- K. Jįjrgėlos,' vicepir-- 
mįninko politiniams reikalams,
ir Vytauto- Jokūbaičio, vicepir
mininko t-a r pprganizaciniams 
reikalams,,-.praitešęta'aj.^pausdi- 
nąma ą.ts.latai. ■: j t

?-Anglijos krašįo 5-LIKo įgalio
tinis Z. Juras .padarė pranešimą 
apie Anglijos ilietuvią taikią.

Po -pietų pertraukos, seimo 
pirmininko pareigas perėmė 
ihž. -Jr ;farkūnds; Sekė Tautos 
Fondo,į>rariiešiinai.\Tautos Fon
do Tarybos pirmininkui A. Vak- 
sehui. neatvykus, .jo raštišką 
praneŠiriiąJ.ptrskdftė jnž'/J. Jur
kūnas. Po to, pranešimą padarė 
Tautos Fondo Valdybos pirmi
ninkas J:-Giedraitis," gana vaiz
džiai nupasakojo, apie aukų rin- 
kinją, j u laikymą bankuose, per
davimą VLIKui — Tautos Fon
das yra VLIKo “Finansų Minis
terija”, išlaikanti VLIKą (kurio 
leidžiamas “Eltos” biuletenis 
įvairiomis kalbomis taip pat rei
kalauja nemažai lėšų). J. Gied
raitis savo pranešime pastebėjo, 
kad VLIKo pirmininkas dr. K. 
Bobelis, keliaudamas po pasaulį 
VLIKo reikalais, visas tų kelio
nių išlaidas padengia savais pi
nigais ir tuomi Tautos Fondui 
sutaupo daug tūkstančių dole
rių. J. Giedraičio pranešimas 
spausdinamas atskirai.

Sekė beveik jaudinantis Ka
nados Tautos Fondo pirmininko 
A. Firaviėiaus pranešimas, ku
riuo buvo apibūdinta kaip sun
kiau darosi aukas rinkti ir gauti 
Kanadoje. A. Firavičius, nors ne
seniai sirgęs ir dar nevisiškai 
susveikes, visriek ryžosi į seimą 
atvykti ir platdau nušviesti Sei
mui ir publikai apie Kanados 
Tautos Fondo stovį ir veiklą, i 
Nurodė tokį charakteringą pa-* 
vyzdį,- renkant (Kanadoje) au-’ 
kas.- Vienas lietuvis,* esą, jam ‘ 
išmetinėjęs, kad jo (Firavi-, 
čiaus) renkamos, aukos “eina’’ j 
užsienį — Amerikon, ir. tai esą j 
jau negerai. Bet kai tarpe lietu-} 
vių kažkas ten rinko aukas Viet-
namųi — tai niekas nęprotesta- įekanauskienė, kuriai akompa- 
vo. Baigos savo įdomias pasta- navo pianistė R. Apeikytė, be 
bas iš Kanados- Tautos Fondo įar (Ą,peikytė) paskam- 
veiklos, A. Firavičius Tautos binusi porą dalykų. Sekė 
Fondo Valdybos pirmininkui J. j vakari£nė. kurią palaimino’ mal- 
Giedraičiui ir VLIKo pįrinmin-} dą preb j Kučingis, o po to — Į
kui dr._Bohelūm įteikė čekį su- j Jokiai, grojant “Continental Or- JER 
moje‘*^3i),,06(I!r-.-^piilhiasdešimt thestra”: "j dėchal Zipori, Izraelio susisieki-

(Bus daugiau) jmo ministeris, liudijo teismui,
-------------------- ' i kad jis rugsėjo 17 dienos rytą 

į jau žinojo, kad Libane, Sabros 
,Hr čatilos stovyklose, falangistai 
1 žudė ne tik palestiniečius ka- 
reiviuš,; bet ir ten buvusias mo
teris, senius ir vaikus.

į Teismo pirmininkas I. Kaha- 
! nas, aukščiausio teismo narys, 
Į taip lengvai neęaleidžia liudinin- 

žinoj usių apie beginklių 
žutiynes.

paklausęs 
prim’nė:

Kinijos užsienio įeikahi ministeris Ihrang Hun labai patenkintas kelione į Maskvą. Jis yra 
įsitikinęs, kad sakančiame susitikime gal jpa vyks susitarti apie ramesnę pasienio sargybą.

Izraelio valdžios atstovai žinojo 
apie beginklių žmonių žudynes

APIE P|fiESTlNIEĖIV. MOTERŲ IR VAIKŲ ŽUDYNES 
ŽINOjfl GYNYBOS MINISTERIS IR PREMJERAS

HUANG HUA TARĖSI 
TIK SU GROMYKA

tūkstančių) dolerių. Savaime 
aišku, kilo ovacijos, gausūs ir 
garsūs plojimai,’ A. Juravičius 
būvą , pagerbtas ’ su “standing 
ovatipi^^Jįs tą tiktai yra ver-
tas, r

'ministeris Huang Hua
Foh^y^^1įP^^erokaii'PusantrOs valandos tarėsi su į

Sąjungos užsienio rei-J
tančįii)7 dsįęriųf 'KęžiiįeĮapkuo ir kalu ministeriu Andrei Gromy-Į 
kaip^.įį -W^Kas ^rŠLŲ-ipstaerbti ’r patyrė apie Andropovo pa-;
ir iššl&ri^f ą^^S^^ isto-.- siūlymą atitraukti 30 mylių nuo; * .

Ar .-..A. ^.^3 a. sienos visas ginkluotas pajėgas.! '
Tai buvo tiktai pasiūlymas, j

Jeigu kiniečiai priims šį Andro- į ’ , . v ,
turės ;Prae1^ naktj as skaičiau visą 

ministerių kabineto protokolą”.
Pirmininkas Kahan pristatė 

ministerį Zapori prie sienos ir 
j pareikalavo, kad pasakytų, iš ko 
J sužinojo apie žudynes, kada pa- 
’sakė ir kaip pasakė.
negalėjo išsisukinėti.

* reiškė:
' — Rugsėjo 17 d. į

rijoje? , > <:i

beginklių 
Pirmininkas 

premjero M. 
“Žinok, kad

i * KALENDORfiLIS
Lapkričio 20: Feliksas, Rusie

nė, Andė, Kurtautas, Guodė, 
Mansvitas, Raustė.

Lapkričio 21: Albertas, Vy
gantas, Vaišnoris, Ryma, Eiba
ras, Gaukė. t j

Lapkričio 22: Cecilija, Ruste
m’s, Žava, Spulgis, Eisiulė, 
šiauria.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:26. 
? Orto dėbisuotas, tiltai lis.

M f t f

Pašjįuiims'? tŠCipopĮetės; sesi
jos punktasljįfMVoŲ^SČikusijos 
tarptai^inck€--^]ūtikpŠA.'-iriausi- Povo pasiūlymą, tai jie 
ma^kurie'.bėyeįk buvo ąptar- ‘ dar kartą susitikti, klausimą ap- 
ti po-(ir. D. 'Krivicko kalbos apie 
Europos',parlamentą.

V- l“" r ’< • “f *

Komisijų posėdžiai turėjo lai
ko iki po 5 yal., jnės vakaras bu
vo skirtas banketui “Ambassa
dor Ballroom”, salėje, kur susi
rinko virš 200. (dviejųišimtų) sic*ną. Bet Tengas įsakė diplo- 
puikios lietuviškos publikos pra- 1niaįams jmti, kas galima gauti, j binetą įžengė senas mano pažįs- 
leisli kelias valandas politiniai, o vesti kovą dėl didesniu rei-ltamas> žurnalistas Zyv Šif ir 
religiniai, socialiniai labai mar- kalavimu. Įtarė: “Motke. ar tu žinai, kad
goję baliaus nuolaikoje ir aplin-į v e l falangistai žudo suimtuosius sto
koje. Pradžioje buvo kokteiliai, Į ^irmos žinios sakė, kad ini- vykiose?” 
paskui meninė dalis: solistė J. ‘ nisterls tarėsi Gromyka I žurnalistas jam papasakojo, 

aP,e 6 valandas, bet dabar j kaip beginkliai žmonės žudomi 
kėja, kad jis tarėsi pusantros, gatuOs jT Sabros stovyklose. Ta- 
valandos. Jis prašė Gromyką pa-: ministeris Zipori tuojau pa- 

\ kartoti pasiūlymą, ksd Hiinis-.^m^ telefoną ir pranešė užsie- 
teris Hua tiksliai suprastų. 1 nio reikalų ministerial Samimi.

Zipori paprašė, kad šitą reikalą 
tuojau ištirtų. *

— Ir ką jis atsakė? — paklau
sė pirmininkas.

— Jis atsakė “Aš tai
jau”. Tai ir viskas.

— Ar žurnalistas šif 
nėjo, kiek žmonitj buvo 
dyla? — paklausė teisėjas.

— Neprisimenu, kad jis būtų 
nužudytų skaičių paminėjęs, —

. — Ifet aš atsime-

tarti ir susitarti. Užsienio reika
lų ministeris nesitikėjo, kad» 
Andropovas jam paširdys saly- , 
gas konfliktams išvengti. Siena, j 
kaip Gromyka aiškino, eis pagal 
Mongolijos ir Kinijos sieną, bet { 
ne pagal Mongolijos ir Rusijos j’

KENAN EVREN PRIĖMĖ 
JORDANIJOS KARALIŲ

ANKARA. — Turkijos prezi
dentas Kenan Evren asmeniškai 
atvyko į Ankaros aerodromą ir 
pasitiko atskridusį Jordanijos 
karalių Husejiną.

Turkų kariuomenės vadivybė 
labai patenkinta, kad Jordani
jos karalius pirmas atskrido į

Ministeris
Jis pa-

mano ka-

girdė-

pami- 
nužu-

Sen. Robert D61e, penkta
dienį, gausios amerikiečių 
delegacijos lydimus, išskri
do j Maskvą tartis prekybos 
ir pramonės klausimais.

J C* 4 t I J *

Turkiją ir pripažino lapkričio atsakė Zipori.
7 dieną vykusį referendumą, nu. jog jis pasakė, kad ten eina 
Reiškia, jis pripažįsta dabartį-
nę teisine padėtį Turkijoje, pri- .kiją į arabų valstybių sąjungą, 
pažįsta, dabartinę konstituciją,{kad Artimuose Rytuose būtų 

[Turkijos prezidentą ir visą ka-j taika, stiprėtų prekyba ir būtų 
rršką vyriausybę. Į rastas kelias Izraelio ekspansijai

Jordanijos karalius atskrido sustabdyti. Jordanijos karalius 
į visai kitais sumetimais. Jis nori nori taikos su Izraeliu, bet taip 
konsoliduoti taiką Artimuose pat nori, kad Izraelis atiduotų 
Rytuose. Jam rūpj įtraukti Tur-1 visas Jordanijos žemes.

NAUJI ŽMONĖS ŽINO, KAD REIKIA 
KEISTI POLITIKA

— JEIGU A^AI KTV SAVO JĖGAS Iš AFGANISTANO, 
TAI PADĖTŲ SUMAŽINTI ĮTAMPĄ

WASHINGTON, D.C. — Mes 
turėjome progos išdėstyti Sovie
tų valdžios atstovams savo po
zicijas ir išklausyti naujų žmo
nių norą siekti taikos, — laik
raštininkams pareiškė sekreto
rius George Shultz, buvęs Mask
voje ir kalbėjęsis su Jurijumi 
Andropovu. — Bet mes laukia
me Sovietų valdžios darbų, o ne 
žodžių.

Sekr. Shultz grįžo trečiadie
nio naktį, liet iki šio meto netu
rėjo progos atsikvėpti ir savo 
nuomonę pareikšti Kongreso at
stovams ir atsakingiems vyriau- 

Ssybės pareigūnams. Jis išdėstė 
savo įspūdžius prezidentui ir 

Į tuojau išskubėjo į New Yorką 
. dalyvauti Amerikos valstybių 
■ atstovų pasitarime. Ten buvo 
į liečiami Pietų Amerikos nusi
skundimai prieš JAV dėl jos lai
kysenas laike Argcntipns ir 
I Anglijos karo Ea&lando salose,

pasakę. Tiktai pasibartus «e\v Yorko 
pasitarimams, sekretorius G. 
Shultz grįžo į Washingtona, at
sikvėpė ir laikraštininkams pa
pasakojo savo įspūdžius apie 
kelionę į Brežnevo la.id°hiv€s

Šaronas 
žudynes girdėjęs 

vakarą, bei pasa-

Generolas 
kad jis apie 
rugsėjo 17 d. 
kojo žmogus, kuris pats tu sker
dynių nematė. Premjeras Begi
nąs teismui pasakė, kad jis pir
mą kartą išgirdo apie žudynės >1r susitikimą su Andropovu bei 
tiktai rugsėjo 18 d. vakarą, o k-itais S<įvie(ų pareigūnais, 
žurnalistas šif iš viso dar ne
buvo teismo apklausinėtas.

Visi pripažįsta, kad komisijos 
pirmininkas Kahanas veda 
vyzdingą apklausinėjimą

VYSKUPAI ATIDĖJO 
ATOMO REZOLICIJĄ

los šiuo klausimu.
Be to, Madride eina pasitari

mai apie Europos valstybių sau
gumą ir bendradarbiavimą, bet 
Sovietų vyriausybė ir čia nenori 
judėti iš vietos. Pats Brežnevas 
viešai pasirašė Helsinkio aktus 
ir prižadėjo bendradarbiauti, 
bef iki šio meto negalima susi
tarti net dėl pasitarimų proto
kolo.

Jau ,atėjo metas, kad nauji 
žmonės imtųsi priemonių žengti 
pirmus žingsnius ir pradėtų 
dirbti bendrą darbą.

— Jeigu Sovietų valdžia at
šauktų savo karo jėgas iš Afga
nistano, ar tai sumažintų didžių
jų valstybių įtampą? — sekre
torių paklausė žurnalistas Ber
nard Gwertzman.

— Tai butų faktas, kurį reik
tų imti dėmesin, nes jis parody
tų Sovietų valdžios norą siekti 
taikos, ~ atsakė sekretorius.
^ Tlk) tarpu Sovietų‘rąrdžttf ne
sirengia atšaukti savo karo jėgų 
iš Afganistano. Paskutiniai pra
nešimai rodo, kad rusai didina 
Afganistano aerodromus, kad 
galėtų naudoti galingesnius lėk
tuvus ir pasiektų Persijos įlan
ką, praskrisdami Irano erdvę.

Prez. Reaganas, išklausęs ži
nių'iš NUskvos, mano, kad san
tykiai su Sovietų Sąjunga gali 
kiek pagerėti.

mų apie JrcikŽilą gerinti santy
kius, beU iki -Jio meto visa tai pa- v % - >, buvo žodžiai. Dabartiniu inetu 

•į Šveicarijoje,’f žėncvos mieste 
vyksta dveji, pasitarimai ap;e.

[atominių ginklų-kontrolę. Vieni 
pasitarimai liečia trumpų tolių

WASHINGTON, D.C. — C.hi- atominius ginklus, o antrieji 
cagos arkivyskupas Joseph Ber- pasitarimai liečia didžiojo tolio 
nardin įtikino suvažiavusių vys- ginklus. Iki šio meto Sovietų 
kupų daugumą, kad nėra jokio valdžia trukdo vienus ir kitus 
reikalo skubėti su rezoliucija, pasitarimus. Ji turi imtis žings- 
smerkiančia atomo jėgas apsau- nių dideliam pavojui pašalinti, 
gos reikalams- Į Be svarbių atominių ginklų

Washingtone buvo keli vys- kontrolės reikalų, nejudančių iš 
kupai, kurie buvo pasiryžę pri- v*e^os- Vienoje eina pasitarimai 
imti rezoliuciją, iš principo aPie karo mažinimą visoje 
smerkiančia atominiu bombų Cenlro E,irop<»K. Amerikiečiai 
vartojimą. Vyskupai tuo reika- s,ulc kehs ž*hftsnius abiejų pu
tu pasisakė. Arkivyskupas Ber- s:^ kar° skaičiui mažinti, 
nardin prašė atvykusius vvsku- ’k* ,ne^° Sovietų valdžia Sovietų
pus dar kartą peržiūrėti ’ visą yra užkirtusi ir nejudina iš vi> darbą- 
reikalą ir atidėti rezoliuciją iki " "
ateinančių metų gegužės mėne
sio. Per tą laiką vyskupai turės 
progos geriau susipažinti su ato
minių ginklų skirtumu nuo kitų ’ 
ginklų ir galės padaryti protin- ' 
gesnį sprendimą. Chicagos arki
vyskupas yra geras kalbėtojas. ’ 
Jam pavyko įtikinti vyskupų • 
daugumą, kad nėra jokio reika- 
)o skubėti.

Centro Europoje. Amerikiečiai

siu karo jėgų skaičiui mažinti,

— Ketvirtadienį Chicagon at
skrido Švedijos karalius Gari 1 
XVI Gustav ir karalienė Silvija. | 
Jiedu planuoja pabūti Glncagoj 
45 valandas. Aplannkys kelis 
muziejus.

— Indijos vyriausybė sutrau
kė 10,000 policininkų, kad pa-1 
darytų tvarką New Delhi mies
te. Didžiausią rūpestį kelia 
sichai.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $407.

— Generolai paruošė mikro
foninius įrašus, kompromituo
jančius Lcšek Valensą. Seksą 
liečiamieji žodžiai pasiųsti Len
kijos vyskupams. Valensa tvir
tina, kad tai yra klastoti įrašy
mai kompromitacijos sumeti
mais.

— Zenko Suzuki traukiasi iš 
Japonijos premjero pareigų Da
bar kandidatuoja p cmjero pa
reigoms, keturi liberalų demo
kratų partijos politikai. Suzuki 
jaučiasi labai išvargintas.

Tremtiniai tvirtina, kad 
i valdžia vartoja vergų 

yra užsikirtusi ir nejudina iš vic- darbą*

SeWtetorius G. Shultz tvirtina, kad nauji Sovietų 
Sąjungos valdovai turi keisti politiką, o ne vien 

kalbėti, kad jie nori taikės. s ■ --



V. POTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
nų iš Kauno jisai labai laukda
vo. jas į save gerte gerdavo, 
kaip vandens ištroškusi kempi-| 
nė. Sakydavo “Aliau, suriši 
nane sii gyvenimu”.

Bet kitu atžvilgiu Pūtvio grą
žinimas buvo sunkus ir sudėtin
gas uždavinys.

Kiekvienas visuomenininkas ir j 
valstybininkas sutiks, kad di i 
džiuju žmonių grąžinimas - į jų I 
seniau eitąsias pareiga^ po kelių I 
metų pertraukos nėra paprastas 
dalykas. Ir senesiųjų, ir dabar
tinių laikų isterija žino daugybę 
pavyzdžių įvairiuose kraštuose, 
kur valstybės galvos vėliau mi- 
iė beveik visiškam užmiršime, 
kur organizacijų vadovai buvo 
nustumti i užkampi ir niekad 
nebeįstengė grįžti. Ir Pūtvis iš 
naujo C. V. pirmininko kėdėn 
savaime iš dangaus negalėjo nu
kristi. Nors ir sekdamas šaulišką 
gyvenimą, nuo centro jis buvo 
gerokai atitrūkęs. Į šaulišką gy
venimą įėjo nauji žmonės, nau
ji veidai, naujos idėjos. Daug 
kam Pūtvis buvo nesupranta
mas, o jo tolumas tą nesuprati
mą tik didino.’ Gyvenimui ver- 

l dant, ne vienas jį, tolimuose kai
mo laukūesė įietriūsantį, buvo 
pradėjęs primii§tL * Pūtvio 
ideologijos priešai n^riaųdė \ ir 
jo nebuvimą išnaudojo./.Sąliatto; 
.mfihd' ir > kito > ragįniAfąs ‘"gr^tiį: 
pats Pūtvis.. atkakliai ‘atsišžiki- 
nėjo. Grįžti, tai grisias, kaip žaž 
Įėjęs-tinkamam Irakui atėjus,' 

'bet dabar dar me laikas. Tomis 
'dienomis ^ūnku buvo man Pūt 
vio atsi sakinė 'imą suprasti, ii 
kaip.jam rūpi sąjungos likimas. ' 
Bėt žiūrėdamas iš ?igo gyveni- - 
mo perspektyvos dabar supran
tu, kad sunku*.yra nugalėti vie-. \io, nei sąjungos centro gyveni- 
na syki padarytą aps.i^tewima me esniejė nieko nepakeitė, 

•ir dar sunkiau išvietintikci^kar: No.’s :o. santykiai su centru da- 
stipriau įsigalintį ^paprotį. /Ne- bar, buvo širdingi. Centro Val- 

’ paisant viso dvasinio skausmo, Į dybos posėdžiuose jis nedaly- 
prie ūkio vagos, sistemiatiško ■ vaudavo. Centras dirbo save 

, 7 _ • ūkinhįkavj-
-‘pratęs. Genies mylėtojui ir ži-įimv, ir- toliau atsisakinėdamas 
nevui viską rresti ir grįžti į Kau1 grįžti.

(Tęsinys)

viauas Ktitvis'

viėnu atžvilgiu man nesunku 
buvo tai padalyti, neš po itsiš- 
tųtydinimd iš apmokamos Kul
tūros ir Propagandos skyriau.^ 
viršininko tarnybos, 1923-sials 
metais, greit vėl grįžau i centrą., 
Pirmininkams bešikeičiant, aš 
vis centre likdavau ir išlikau iki 
sąjungos reformos 1935 — 1936 
metais. Buvau. įvairių . Centro- 
Valdybų ,ir jų PęėzĮdiųmųthh-" 
*rts (pd Pūtvio mirties- vidui

*. L. ii i / 'i* * ' • 'j.•jųetu trumpai *ejatb sergančio L. 
pirimmnįoy^rei^ą^h sekfe-: 

toriujį Tautinio Auk
iAįjįno tr*jJūlĮū^cfe ’ Darbų .-’pri- 
ž^įūr^lbjas;. Trimjlo vyriausio re- 
faktoriaus/ Šątiiių S-gos . leidi- 
iiįų Versąrib,'lotoji redaktorius 
jr’ L t. Gyvai jaučiau sąjungos 
pulsą ir turėjau nuoširdžių d ra u 

:'gįt ir . sąjungos visuomeniškoj/ 
•ię karinėje vadovybėje. Žalią to/ 
Vedęs.Pūtvio dkterį Sofiją 1-923- 
eikis motais, tapau ne tik jo pa
sekėjas ir jaunesnysis-j draugas, 
bet ir/giminė. Žmoną ilgesnį lai
ką pagyveno Graužikuose, ten 
gimė ir mūsų sūnus. Tad nuolat 
važinėjau iš Kauno Į .Graužikus 
Pūtviu^ papasakodamas visas 
šauliškas naujienas. Tų naujie-

Htj B-nes. Kultūros taryba 
bia novelės konkursą

(Premija — penki Šimtai dolerių)
Tema laisvi, svarbu tik 

bei moralinė^ Artybės. -------- x
šešiolika puslapių, mašinėle rašyttĮ. .

.1UVVH.O avxaimvo — - • •  ----------- o—z

L. Hoffmanienė, E. Jasiūnas, A. Kučys, A. Tamulynas.

tautines 
mažjau

Novelės atrankos komisiją Sudaro: dr. V. Dargis,

Premijinio rašinio-novelės pasiuntimo vėliausia da- 
1983 m. balandžio mėn. 1 d. (Pašto antspaudo data)

Rašinius siųsti šiuo adresu: A. Tamulynašį 6207 So.
Whipple St, Chicago, IL 60629.

Pastaba. Novelės rašinys privalo būti pasirašytas 
slapyvardžiu. Atskirame, užlipintame voke pateikiama 
pilna pavardė, telefonas ir pilnas adresas. Premijuotą 
novelę pasilaiko savo nuosavybėj konkurso skėlbėjai — 
R. LB-nės Kultūros taryba. Visi kiti gauti konkursiniai 
rašiniai bus nedelsiant grąžinti autoriams.

R. LB-nės Kultūros taryba

hą nebuvo paprastas dalykas. Gi 
po netikėtos Pūtvio mirties 
greit mums visiems paaiškėjo, 
kokia silpna tikrumoje buvo jo 
švėikata. Grįžimui jėgų jis be
veik neturėjo, o kai visgi grįžo, 
baigė išnaudoti jų likučius.
192B-jų metų visuotinė suvažia 

v imas (kuomet gerierbąs- Teodo
ras Daukantas tapo C. V. pirmi
ninku), Vladą Putvį išrinko Liė 
tuvtž šaulių Sąjungos garbės 
fSffiifeiĘJ© su Centro Valdybos 
nario teisėmis. (Žr. J. Alafusas, 
įuultū Sąjungos istorija, p. 169 j 

y“ fki Sol 'jis būvb sąjtmgos garbės 
narys, bet tas titulas Centro Vai 
dybos nario teisių jam nedavė.

sis nei Vlsdo Pūt-

Sąjungos garbės pirmininko 
titulas ir C. V. nario teises 1926 
ir 1927 metais Pūtvio ir organi
zacijos darbo vagoj? taip nedaug 
teatsiliepė, kad tremtyje būda
mas eilėje straipsnių pats tvirti
nau, jog Pūtvis buvo išrinktas 
C. V. garbės pirmininku, nuola
tiniu C. V. nariu ir tarnybiniu 
C. V. pirmininku pėr vieną ir tą 
tS patį všūbfinį suvažiavimą, 
•vykusį porą metų vėliau, bū
tent, 1928 ift birželio mėnesį. 
Nenorėjau net tikėti, kai iš Šau
lių Sąjungos vado pik. Prano 
Saladžiaus, organizzočiją Ameri
koje, atgaivinant, pasiskolinau! 
iavlių Sąjungos istoriją. Kny-

goję buvo paskaikę visokių ne 
tikslumų, tai pagalvojau, gal ir 
čia Matušas bus apsirikęs ir su
maišęs dataš. Tačiau jau šiuos 
žodžius berašant, pagaliau įtiki--, 
no mano sūnūs, išknisęs 1927 
m. vasario mėn. Trimito_• Nr. 8. 
235-me puslapyje radome Kau
no šaulių būrio vadovybes nuo
trauką su pirmoje eilėje tarp 
generolo J Baloto ir H. ivanau-^ 
skienės besėdinčiu V. Pūtviu. 
Kaip Pūtvio šauliški titulai bu
vo pažymėti: “VI. Putvinškis, L. 
Šaulių S-gos ir Kauno būrio gar 
bes pirmin, ir centro valdybos 
narys’.

(Bus daugiau)

R. Liet. B-nes Kultūros taryba skelbia 
premijinio rašinib konkursą lietuviukui

Maironio Metą ženkle
Rašinio konkursas yra skiriamas lietuviukui, 14-18 

metų amžiaus vaikui-jauhuolifii. TėifiŠ — MAIRONIO 
KŪRYBA. Rašinio apimtis tūri būti hė mažiau trijų 
puslapių, mašinėle rašytų, ar ranka aiškiai parašytų.

Skiriamos trys premijos: pirma- — S200, antra — 
$100, trecia — -550.

Premijinio rašinio atrankos komisiją sudaro^ kalbi
ninkas A. Tamulynas, du žurnalistai — Z. Juškevičienė 
ir J. Žemaitis.

Raširiib Įteikimo vėliausia data 1983 m. sausio mėn. 
15 d. (Pašto antspaudo data).

Pastaba. Premijinis rašinys privalo būtį^a^tašytas 
slapyvardžiu. Atskirame, užklijuotarrje-^oke pateikiama 
pilna, aiškiai parašyta pavaldė, Vardas, adresas ir tele

fonas. .5^/ę-r
Rašinius siųsti šiuo adresu: A. Tąmtflyiia^^7 So, 

Whipple St, Chicago, IL 60629.
R. LB-hes Kiiliuros iaijma I

kaimo gyvenimo Pūtvis buvo. Į darbą, Pūtvis tęsė

Panelė Carole. Balzekas. politiko S t anie}’ Balzeki duktė, 
šiomis (keliomis baigė Georgia valstijos, Atlantos mieste 

. esančio Emory universiteto ekonomijos skyrių. Ji gavo 
bakalauro- laipsni. Baigusi ekonomiją, Balzekytė buvo nu

važiavusi ; vasarai į Suomiją. Ji duba Atlantoj, Ga.

7 HAIG GALĖJO INFORMUOTI 
APIE WATERGATE

WASHINGTON, D.C. — Bu- 
/ęš Valstybės, departamento pa- 
reiįftlhcfs John Ekah ketvirtadie
nį pareiškė savo įsitikinimą, kad 
Aleksandras Haig. buvęs prezi
dento N ik šono Baltųjų Rūmų 
patarėjas, informavo Washing
ton Posto reporteriams apie įsi
veržimą į demokratų partijos 
centr’d Watergate viešbutyje.

Laikrdštinirikai Bob Wood
ward ir Carl Bėrnštein teismui 

. tvirtino, kad “giliu balsu”, jiėriis 
telefonu pranešdavo, o jie pa-

3IERGAITĖI /

Tau ramunes žiedds 
Tari graži dama, 
Vyturėliui Rėdant 
Tu visad jauna.

Kaip balta plaštakė 
Siausdavai žiedūds.
Tavo gilios aky£ 
Džiugesį išduos.

Ilgesiu suklysi ;
Į lankas žiedu. .
Tau skaisti jaunystė

r^rJh-eAJn Mt on 
twAttwa.
i JpcKMike irtmfer it \ 

d ragįSnį fernperlhnėL Ail itnrtn 
MCKnbSt irmv warhdul WtjHer del hh

biovndavs. įt?»įilb irti(3 AlKhfldl Sįf

B<rv INuirJ Stain S-vv<? Poodis

* » A wfrht 
Wk inert Si rtkSaer 

AtwJWeflihrj

Aleksandro Vakselib pranešimas
(Tęsinys) i kalo aukoti Lietuvos laisvinimo

£ - . - - I
T. F. nesileidžia į nekilnoja- į 

mos nuosavybes investavimus:; 
tačiau, jei kas pasiūlo už Sl.GO | 
pirkti keliolikos tūstančių dole-' 
”ių vertės objektą, tai priima
me.

Jei Lietu vos ^.okupantas kas
met išveža apie 10,000,000 mūj 
su tautiečių <įunkiai uždirbtų! 
dolerių, es .me Įsitikinę, kad t fe 
pinigai priklauso mums lietu
viams išeivijoje, bet ne sovieti
niam okupantui, kad tęstų mūsų 
Tėvynės priespaudą.

Turime įtikimi lietuvius lai
sva, n m e po sau ly j e, kad testa - Į 
mentų sudarymas yra šventa 
kiekvieno lietuvio patrioto pa. 
rėig;i.

Uždo virai cteicioi: į
1. GvJu ai sukoncolkJueti f. ! 

T. organizaciją/ v.Lme /laišvą^j

darbams.
Tik visi vieningai dirbdami, 

i kad. Lietuva būtų suvereni Ir nez. 
priklausoma valstybė, turėsime 
pakankamai lėšų nė tik Lietu-; 
vos laisvinimo kovai užbaigti, 
bet ir parvešime mūsų nualintai 
Tėvynei paramą.

Baigdamas šį pranešimą, svei
kinu šį VLIKo Seimą ir linkiu 
savo svarstymais ir nutarimais 
palengvinti Lietuvos laisvinimo 
kovą ir priartinti mūsų Tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimą.

Tautos Fondas iš savo pusės 
darys viską, kad Jums tas dar
bas

ruošdavo reportažus Washingto
ne ėjusiame dienraštyje.

Buvęs sekretorius Haig tvir
tina, kad jis niekad niekam ne
pranešinėjo apie pąsirūošimuš 
įsiveržti Į Watergate viešbutyje 
buvusį demokratų partijos cent
rą. Bet John Dean, buvęs pre- 
šrdento patarėjas, gerai pažinęs 
daugumą žmonių, dirbusių Bal
tuose Rūmuose, priėjęs išvados.

Vystančios purienos 
Pasakom žydės. 
Tdyo aukso dienos 
Vis man svifes, žėrės.

St KrasaūskaS

— Lenku profesoriaus Lipskio 
teismas atidėtas neribotam lai
kui. Jo teismas biivo pradėtas 
sausio mėn., bet netrauktas 'del 
silpnos svėikatos. 'Prof. Lipskis

kad tiktai Haig galėjęs tokį da-i kaltinamas streiko organizavi- 
iy*.ą padaryti. tnti “Ursus” traktorių fabrike
sr——- --- ----  ■ ___ -

2 9ut^or^rft^tiknd^l0igvifili i
•r pKiplė
.'cika!dm> .ūką t$fikim6 
dus.

» Lr£ttivo- JaflteViriimn 
meto-

3. Kreipti dkĮ^sne- p-rstahga; 
i tes-tamentu it palikimų rcika- 
kalus.

Ko mes p^sige>idamc
1 Tiesioginio ir kofkrbtau j 

VLlKą sudarančių grupių įšijunl 
oimo. i lėšų teJkuTą pct 
parttjaš, i? ”«J* K A i • 'sajuęŽHi* n p.

r.io
pasakytose į

M££T THt (MLeNGĖI

SOMS CHICAGO MOTOR ČtUfe OH

būtu lengvesnis.
Reiškiu pagarbą

Aleksandtas Vakselis.
Tautos Fondo Tarybos

pirmininkas
New Yorkas,
1932 m. lapkričio 5-d.-

: i1.j'-i-.' > r.\.

StRVt WH1< f’RKjfc IN 
THE NATIONAL GUARD

TH£f ARE AL^OVktNG SAHF l 
FOLLOWING OfSTANCES.-. i

^)Z4 1982

(iubų gaišinimo.
3. VLIKo veikėjų 

kalbose ruolal-nio 
Tauto> Fl ondo pas;



Vladas Rasčiauskas nusipirko ’ 
žemės Floridoj

Vladas Rasčiauskas
* r 11 * ' -

Vladas Rasčiauskas, American 
Travel Service Bureau pre^den- 
Ijs, nuvažiavo į Flbridą keliinnš 
<! ėnoms . a.tsikyėpti. Cbięagoje, 
myo islaigojs. ^dirixiavbj ilgas 
valandas, o kai pasHaikek proga, 
t: i išvažiavo į Floridą, Daytona 
Beach,i kur, oras šiltesnei, 'malo
nesnis, tuojau visas slogas iš
gydo. . . < • - j r :

Daytona Beach yra. visai' At
lanto pakraštyje. Pajūriu, At
lanto pakraščiu, eina pati pa- 
rmndinė Daytbna Beacr gatvė. 
Basėiauskas, nusisamdęs auto
mobilį, ^apvažinėjo ’ visas Day- 
lona Beach apylinkes- Ten jau 
yra didėlis . lietuvių'- skaičius. 
Rasčiauskas vieną kitą aplankė.

Besikalbant su pažįstamais. 
• • - _ i _'* 1 1 T* A t."I ~ t' _-J- - ♦ _

yra didokas žeirįės sklypas. Ne'. 
Atlanto pusėje, bet kitoj pusėj, 
krašto yiduje. 'r. . . .

Sėdo? mašinon - ir nuvažiavo 
apžiūrėti. > Vieta -puiki. Sklypas 
didelis. Gali rkeliš 'Šklyptiš’^pada
ryti. įkerpė puiki, i Prie bulvaro 
lygi suj gatvės gHndiniUrbet to
liau — eina j. kalną. Žemė apau
gusi knumais, --mtedžiais, įvairia-, 
spalyėniiš gėlėmis.' •- ’ : • 1

— žemė -graži, A— tarė Ras- 
eiauskašl '^./Kurč^ęra’sideda ir 
kur baiiįi^si-? — ^paklausė. Jam 
parodė visa didžiuli sklypą. < :

— Mieštas čia- leidžia statyti 
Š aukštu narna, su keltuvu, 
jam aiškino savininkas.

— -O kiek, jj^aittuoja? —jpą-
klausė RasVciaUskas. ' |J

— O čia žem ė brapgi/; į la$4i' 
graži vietai -Pašfetaięs - nainą, 
gali antfamle, aufcšt-ė; -šėieti ir- 
žiūrėti į netali bąngūęįąntj van- 
denynąLt;

neatsakė. <
— Bet aš atiduočiau už pusę 

kainos, — pareiškė savininkas.
— O aš duočiau PUSV pusės, 

— tarė Rasčiauskas.’
— Tamstą juokauji, — pasa

kė savininkas. — Už tokią su
mą ėja dabar nieko nenupirksi. 
Viskas pabrango, o netolimoje 
ateityje dar labiau brangs.

— Bet aš ne žemės pirkti at
važiavau. Aš atvažiavau pailsė
ti. Išėjo iš šnekos, tai pasiūliau, 
bet jeigu reiktų pirkti, tai dar 
būtų galima pasiderėti...

— Atsisveikinant pridėjo:
— Jei mokėsiu grynais pini-; 

gaiš, tai turėsi nuleisti. Apsigal
vok ir lytoj ryte ateik.

Savininkas atėjo ir sako: v.
— Neparduočiau, bet man la- 

gai reikalingi pinigai.
— Na, tai einam pas advoka

tą, — tarė Rasčiauskas.
Abū nuvažiavo, patikrinio, ar) 

tam savininkui tikrai ta žerpė
■i * '. . ‘ . •

pnkląusė. Susitarė dėl kainos. J 
Parašė čekį, pasirašė dokumen
tus ir išvažiavo pailsėti.

Panevėžin miestas

ST. PETERSBURG, FLA.
:• ALTos SK. “AUŠROS” . 

MINĖJIMAS !ų< *

Po karštos vasaros atostogų, 
ALTos sk. pradėjo aktyviai sa
vo veiklą.

Spalio 14 d., Lietuvių klube,
Madas Rasčiauskas buvo ra-j surengė iškilmingą “Aušros” 

mus. Pasinaudojo proga ir nusi-Į laikraščio 1883 m. pasirodymo 
pirko . gražiausią žemės gabalą Į minėjimą. Inž.’A Šukys, ALTos 

;Daytona’Beacto vietoje. ,
Reporteris,

— Pirmoji nuo pilietinio kar 
ro laikų Ispanijos socialistų va
dovaujama vyriausybė gruodžio 
mėn. 1? Ir 13 dienomis turės

jis patyrė, kad Atlanto gatvėje prūnąjį posėdį. 40 metu amžiaus, 
prėmjs i;»s ■. Ęęlipe Gonzalez jau j 
sudarė naują kabinetą, į kurį 
.įeiną ir kitu pąrtįją žmonės. 
Gruodžio 9 d. jis perims parei
gas ir paskelbs kabineto sąstatą;

< V. Ęuropos Bendrojoj rin
koj svieštos atsargos pasiekė 
^pie^ pusę nųlijpno tonų. Dabar 
nutarti /dalį ’to sviesto prieš 
Kalėdas parduoti pigesne kaina 
.'namų: rinkoje.’

! sk., pirmininkas, gausiai Šuši- 
i rinkus publikai/ atidarė minėji

mą, sklandžiu žodžiu apibūdi- 
damas “Aušros” laikraščio pasi
rodymo eigą, — jo vargus ir jo 
reikšmę, atgaunant lietuvių tau
tos sąmonę. “Savo kalboj e' ^is pa
reiškė, kad “Aušros” išleidimo 
idėja buvo planuojama per tris, 
metus, kol 1883 metais ji tapo 
realybe.

Pagrindinei “Aušros” minėji
mo temai išvystyti; inž. A. Šūkis 
pkviete gabų kalbėtoją, VLIKo 
v-bos narį Joną Daugėlą^ ,l: 
. Prelegento paskaita J-buvo Iš
samiai paruošta ir gana lįdorhi 
Buvo iškelta daug įdomių min. 
čių bei žinių,' išryškinti būdingi 
priesaušrinių t- la^kų .Aistoriniąi 
mūsų tautos įvykiai; ypatingai' 
lietuvių tautos .kančia,

rus spaudos- draudimo laikotar
pis, knygnešių vargas bei kru
vinos jų aukos. Prie to paskaiti
ninkas pridėjo. įdomių statisti
nių žinių: kiek ir kur priešauš- 
riniame laikotarpyje buvo išlei
sta lietuvių spaudo- bei rašto lei 
dinių: 'b

Per 40 spaudos draudimo me 
tų, Prūsijoje buvo išleista 1,352 
leidiniai, vadinami “pavadini- 
mals”.’ ■ "

Knygnešiai slaptai per sieną 
pernešė iš Prūsų 5,543,575-kis 
leidinius. Be to, buvo leidžiama 
7'Jaki'raščiai. -Ariiėrikoj lietuviai 
išleido 12 laikraščių, Angljoj—1 
ir Mažoje. Lietuvoje gotiškomis 
raidėmis —3. Iš knygnešių ru- 
s&i' atėmė '270,000 leidiniu., Kny- 
gaš bei kitą spaudą Lietuvoje 
platino.\ slaptos organizacijos, 
Kaimo jaunimas, škapliemikai,. 
elgetos ir paaugliai. Apgailesta
vo prelegentas, kad nėra tikslių 
skaičių, kiek knygnešių nuken
tėjo ir kiek jų buvo rusųjnukan- 
jkinta ar ištremta į Sibirą bei 
sušaudyta O bu^Dt jų daug. .

Pasirodymas pirmo ’taiki 
Aušros” buvo nepaprastai

PROSŲ KALBOS
Šakių ligoninėje būnant, kan

kino baisus liūdesys, Aš neži- 
i nojau. kur randasi manieji, ko

kui jų dabs. Ne vienas aš ten 
dejavau ir į rūpesčių klaną sken 
dau. Kiti ne mažiau aimanavo, 
o vienas nuo krašto Gerdanen

bus mūsų tautos istorijai įvykis. 
Jis sujungė visų pažiūrų lietu
vius, atgaivino tatos sąmonę, Į 
iššaukė kaimo žmonių pasidi-j 
džiavimą savąja kalba bei ras-, 
tu, atskyrė lietuvius nuo lenkų, j 
sulenkėjusius sugrąžino prie tau ’• 
tinio kamieno, priartino prie] 
spaudos ir, netgi, prie Nepri-j 
klausomos Lietuvos atgavimo. 
Nežiūrint, kad “Aušros” laikraš
čio leidimo laikas buvo trumpas 
(ėjo jis iki 1889 m.), bet jo reik- 
ėmė Lietuvos tautai Tiko didelė 
ir reikšminga.

šiandien, kada mūsų tautą vėl 
rusų pavergta, mūsų broliai lie
tuviai vėl buvo priversti stoti į 
nelygią su priešu kovą už savo 
laisvę ir tikėjimą. Ir vėT leidžia
ma slapta pogrindžio spauda ir 
vėl yra ji siuntinėjama slaptai, 
pors gręsia ir kalėjimas bei Sibi-j 
Tas, į laisvą pasaulį

Užbaigdamas prelegentas pa
klausė, ar mūsų išeivijos spau
da pasižymi šios demokratinės 
vienybės elementarinėmis žymė
mis; ar mūsų visuomeninio ir 
organizacinio gyvenimo apraiš
kos • galį spindėti gražiu vieny- 
bestir solidarumo bei politinio 
subrendmo pavyzdžiais; ar jais

svar gali žavėtis pavergtieji broliai.

Anais laikais knygnešiai atne
šė į Letuvą iš Amerikos 270,000 
spausdintų 1 a ipk ramčių,kuri e pa Ii 
ko mūsų tautoj žymius pėdsa
kus. Autorius paklausė; “O jei
gu šiandien taip pavyktų paverg 
toje šalyje paskleisti mū>ų laik- 
laščių ekzemphorių, ar jų ve- 
damie i ir kiti poleminiai straip
sniai pakeltų jų nuotaikas? Ar 
laisvajame pasaulyje parašyta 
ir atspausdinta publicistika su
keltų jų pasididžiavimą mūsų 
veiklai, mūsų politinės veiklos 
T • r>n

Ragino prelegentas atgaivinti 
didžiąsias Basanavičiaus, Gri
niaus, Kudirkos mintis ir prisi
minti anų laikų tą nepalaužiamą 
mūsų tautos vienybę: solidaru - 
mą, susiklausimą ir bendras su
tarimo nuotaikas.

ALTos sk. pirm. inž. A. Šukys 
širdingai padėkojo už tokią ver
tingą paskaitą, o publika jam iš
reiškė savo pasitenkinimą gąu- 
siu plojimu.

Meninėje dalyje Felikas Brė- 
meris paskaitė savo sukurtą ta 
proga eilėraštį “Mūsų Auš
ra”. ' '•> «

Solistė J. Krištolaitytė - Dau
gėlienė žavėjo publiką savo gra. 1 
žiu balsu ir lietuviškomis dai
nomis. Jai buvo atsidėkota gauį 
siu plojimu, o ALTos sk. vady
bos — puokštę gėlių. .

S. Salienė surengė parodėlę 
iš A: A prof. Salio šėnų knygų 
rinkinio, kas liečia “Aušros“ 
gadynę ir išstatė jos pirmą nu
merį. :

Ponams Daugėlams, už jų var
gą ir pasiaukojimą atvykti iš At
lanto pakraščio į mūsų padangę, 
ALTos sk. valdyba, pas valdy
bos narę Eleną Purtulienę, su-

parašė namiškiams laiškutį ir 
mokė, ką ūkyje veikti; jis kalti’ 
no savo viršaitį, kam tas jį j gur
bus išvarė, nes tie, kas su juo* 
girtuokliauja, nors laiko užten
kamai turi; nors vyrai sveiki ir 
tvirti dar, tie liko namie dyki
nėti. Pas jį gi tik moterys dir-t 
ba, sūnus dingęs Afrikos fronte. 
“O mano vaikai savanoriais išė
jo su priešais kariauti,” Atsilie
pė balsas iš kampo, kur buvo 
žmogus tpką suvargęs. ‘‘Jų vie
nas, patsai vyresnysis,1 Norvegi
joje buvo ilgokai, Dabar neži’- 
nąu, kur jis dingo> bet tai man 
visai neįdomu, nes žmoną pasiė
mė sau jis be tėviško mano lei-'i 
cimo. Išėjo kažkur ir gyveno^ 
manim nesirūpino niekad; ,da-r 
bar, kada jie savanoriai, aš pini
gą gausiu iš iždo”*

1 Tai buvo žmogelis pavargęs, 
vadinos Adomas Kuršatis. Jis 
valgyt ne viską galėjo, ką vaL 
gėme mes kuo skaniausiai. Kal
bėjo, kaip vienas gyvena, klajo
ja ir kaip paulioja. Paklaustas, 
o kur gi žmona jo, kad vienišas 

į toks jis esąs; lyg džiaugsmą iš
reikšdamas, atsakė: “Aš ją iš 
namų.išvariau. Ji buvo bloga, ji 
neklausė, todėl ją turėjau išvy
ti. Juk aš šeimininkas buvau, o 

; šeimynos galva, kaip gaidys. O 
7? panorėjo gaidžiu man pradėti 
giedoti — suprantat, Norėjo ma
ne pamokyti, kai aš kiek išgė
ręs buvau ir grįždamas namo 
sau dainelę linksmai kai kada 
dainavau.” . .

. i k i • Į »ii 9 -■ * k

rą“Tai tu ir dainuoti mokėjai, ne 
iik kad išgerti? Sakyk mums,' 
o ką tu dainuodavai grįžda
mas?” Paklausė kaimynas juo
kais. Kuršat pralinksmėjo ir juo 
kės, atrodė jąm klausimas tiko;

, “Kai jaunas bernelis buvau aš— 
cįainuodavaū vis tą dainelę. Ga
lėjau gerai - pagyventi, žmona tik 
ramybę vis drumstė, todėl jai 
parodyt turėjau, kad vyras esu 
aš, ne boba”. “Ar tau jos negai
la dabar, kad tu ją iš namųišva- 
rei?’I. Negaila nei kiek, aš ne.

kiek? ; A į
— Už; tč>kį sklypą’.^a rnoka pb 

$180,000, ~ ;jjam pasak^:sJąvi- 
ninkas. . - i. T. *

Rasčiauskuiį atrodė, kad su
ma labai didelę. Jis nieko į tai

: — Vakarų Berlyno socialde
mokratų lyderis, 56 metų am
žiaus /cįr.jH. J. Xogel, sutiko va-6 
dovauH V. Vokietijos socialde
mokratų partijai ateinančiuose 
parlamento rinkimuose, kurie. 
hirėtų: _ įyykti, • JQ83? 'metu kovd 
męnešį.;

> •

- / SĖpTYNI PETUODAI
arį;Vv- j

; Vieno* k.'Į^zyži^usĮT'lMl^scio- 
moterų skyrruįe, be kitko, pa- 

^įašytefMotėryš savo amžiuje tu 
■ri 7-nis periodus, būtent: "kudi; 
kystė, Avaikystė, jaunystė, jauna 
moteris, jauna.: moteris, jauna 
moteris ir jauna moteris. T-

Aleksas Ambrose,
r, y [J -i'i .

jf-: :..: : -,f;_ y.;' - t. ■ , • - ■

CHIGAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
•. r.

4';;74 ;<■ •' autoriuj,'
paruošė, ^tVąrkė ir ižspausdinp geriausią 

riiiėagos lietuvių istoriją

.1664 ęsL vardynas.
Minkšti viršeliai.; ; Kaina $15. ,
.x.. : Persiuntimas U. ■

— "• -C? ■ * »< ' ■' \ J ' . v r V e; • . į w z‘

’1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
'' • - » ' . j

ruošė jiems kuklų pagerbimą,’. noPu daUgiaų jos matyt pas sa- 
dalyvaujant visiems valdybos ve'? pirkia, kai jaunas buvai, 
nariams: VLIKo; pirm. dr. K.l tai norėjai?” — jį erzino kitas. 
Bobeliui sų ponia$ buv.ALTos C. Kuršat valandėlei nutilo ir gal-. 
valdybos gen, sekretoriui kun. vą nuleido žemyn, Irjudinolū- 
A. Stasiui, buv. ALTos sk. St. lėto,’ lyg geidė stikliuko 
P(ete pirm. dail. A. Rūkšelei su karčiosios... Norėdamas kalbą 
ponia ir kitais svečiais. j Patęsti, palaukę' jį vyrai vėl

Atsilankiusius svečius į “Auš-; kjausė: TO kiek gi vaikų tu tu- 
minėjimą, ponios pa vaiši- 7*ėjąi, anie tur būt, buvo geri 

|tau> J ' ' _
‘ . f . • ■ . • t / ’ i

J . /(Bus daugiau)

A. Stasiui, buv. ALTos sk. __
Pete pirm. dail. A. Rūkšelei su 
ponia ir kitais svečiais.

ros”
no arbatėle su pyragais.

' a:v.a

MARU A NOR] 311^1 M.

.f:

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' 

\ Į501 W. Wth St, Chfcaro, IH. W«» * TaL 125-2711

JAY DRUGS VAISTINE
UK W. 71ft St, Chicago, DL

S BfTWHMlAI SHLDO® tfCPTAI • FAXNIB KAT BAim 
DUMTNAI » TOSMZTX06 BBXMEiTi

Atdara šiokiadieniais m < .
I rat ryto flrf 1® vaL vakare.

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 Beturiu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
’ Į . fcr patarė mums toliau studijuoti-

1739 S. Halsfed St, Chicago, IE 50608

'♦ UTERįATORjA, lietuvių ^terątūros, mejio, !rAmdahl 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinec 
Krtvtt, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, ffiustruotoe nuotraukomis & 
M. K. Čiurlionio. M. Sfleikio, V. Kašubo*, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos yovefkriais. 365 puri, knyga kainuoja tik H

'• DAINŲ fVtsNTfiS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tai- 
tinhj Jokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bsįjų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yr* 151 pusi., kainuoja 12.

♦ VIENIŠO ŽMOGAUS G X v ENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių knyja

'• LIeiij VIAKASIS PAMARYS, HenrfFo Tomo-T*m*tenxF* 
JAomia.1 parašyt* tfudija apie Rytprūriuk, remiantis Pakalnė* h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomflg kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fllurtruotaa nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritov&rdžių pavadinimai Ir jų vertini*! J vokiečių krihą. Labai

¥ EAUMIS EIMt, rašytoje* FetroačJS* OrintaRė* *uį. 
minimai Ir minty* apie utmenfi fr rietas niprflL Lietuvoje Ir pir* 
m a Iri ai j bolševikų okupacijoj metai*. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 13. •> ' i«t—

• JuLTUS JANONIS, poetai Ir revoliucionierius, nesupra
to* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik u* 
Jurgio Jaštnako knygoje apie Juliam Janonio gyvenimą Ir poe- 
rija. Dabar bfltp Ji galim* pavadinti kovotoju ui fmogsui telie*. 
Knyga yra dideMo formato, 265 pualapin, kainuoja 16. •

> BATTRINtS NOTKLtS, M. Menko kUryba, I. Vakfžfa 
vartfmaa. 109 p*L knygoje yra 40 aąmojtagt] nevalią. Kalne Ą

Knygo* gaunamo* Naujlenoae, ITW Sa. Habtod 5L, Odeaga,

3 — Naujienoj Chicago, I1L — ŠH-Monday, Nov. 20-22. 1912
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Ministry Taryba

Tąi mjtąrupų organas. Posė- 
driąują ir retkarčiais
Į4«kseuiburge. Jcs uždavinys —

Liuksėmbųrgas ir (ųri tar- 
" nąutpjų, 18 parlą^iitp kohii^i- 
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Dr. Domo Krivicko pranešimas
VLIKo atstovų seimui

Domais Krivickas, VLIKo tiįos ir Italijos^ 25 atstovai iš 
pirinininko pavaduotojas,’ Olandijos, 21 — Belgijos, 24 —: 
Kalifornijoje, Los Angeles į Graikijos, 16 — Danijos, Į5 —

Airijos ir 6 — LiukseniBūfgp,
Europos parlarriįnto riariaĮ jai ip Ministrų Tafgi>g.Į)'/JpHįiąš 

yra pasiskirslę į sekančias grū-. pai^SĮa projektu
.pies: 124 socialistai, 117 krikš-’ lamentąs, turi, visa funkcijų, 
čionių demokratu,', 63 Europos

rial), 48 kbmurifitai fr jiems

l -1

J.1f:

@HM trumpai prisiminklnif |y tojin- ^Bml Briuselyje if Ji dą- 
■ĮQĮ! peteneiją. ' ' ' fleš ūuksemburge, apimanti

Kam tarnaujamą?
1982 m. rugpiūčio 10 dieną Draugas davė M. Drun- 

gos vedamąjį. Jis paima vieno korespondento rašinį ir 
daro savo išvadas, kad visas kaimo jaunimas tik sama- 
goną gėrė, vaikščiodavo per dienas iš kaimo į kaimą, net 
tris dienas į savaitę kėlė vakaruškas ir skaldydavo vie
nas kitam galvas. Jis išveda, kad tie kaimo jaunuoliai 
dabar yra išeivijos lietuvių jaunimo tėvai.

Jis rašo: . Nors įsilinksmindavo mūsų dėdės, tetos 
ir tėveliai, bet viskas dažniausiai pasibaigdavo nuskelto
mis nosimis ar keliais “stičiais” ant pakaušio...” “Išeivi
jos , lietuvių' jaunimui nepriklausomoji Lietuva neretai 
Vaildiibjama, kaip kokia pasakųjšaiis, ^.’^' : ;r f-

0 Drunga tą j^įgnjnpų skelbiamą miražą išaiškina ir 
drąsina juos,- kad ib toliau drebinkite Jaunimo Centro 
šienas ir nebijokite, kad jus išvaro iš viešbučių, ries ir 
jūsų “tėveliai, dėdės ir net tetos” vaikščiodavo praskel
tomis galvomis. Gaila, kad M. Drunga neparašė, ar jo 
tėvelis irgi vaikščiojo praskelta galva ir nuskelta nosimi. 
Tokių straipsnių, juodinančių nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą, pilną okupanto leidžiamoje spaudoje. Tik ste
bėtina, kad Draugas ir Dranga dąrp tą patį ir čia.

Aš augau kaime, ir kiek atsimenu, nuo pat nepri
klausomybės laikų —nuo 1918 metų— mūsų apylinkėje, 
Šiaulių valsčiuje, Sauginių, Jonelaičių, Tyrelkų, Džiųikų, 
Juodenkių ir Visnorių kaimų jaunimas tokių išdaigų, 
kaip Drunga aprašo, nedarydavo. Kad tas jaunimas buvo 
sąmoningas, rodo tai. kad 1919 m. ankstyvą pavasari iš 
tos apylinkės septyni jaunuoliai (Petrimas Antanas; Dau
noras Jonas, Masiliūnas, Matijošaitis Vincas ir kiti) išėjo 
pėsti savanoriais į kuriamą Lietuvos kariuomenę. Vėliau 
jaunimas įsteigė šaulių būrį, pavadintą Sauginių šaulių 
būrys, kurio vaidybą sudarė tų kaimų jaunimas. Jie ruoš
davo vakarus-vaidinimus ar šokius gegužinėse. Jiems 
nerūpėjo samagonas, kaip teigia Drunga, nes jaunimas 
suorganizavo dūdų orkestrą. Taip, dūdų orkestrą. Dūdas 
nupirko valdyba iš gauto pelno, ruošiant vakarus-vaidi
nimus. Juos veltui mokino Šiauliuose muzikas Jonušas, 
kuris tuo metu buvo 8 pėst. pulko kapelmeisteris. Ir tokių 
apylinkių Lietuvoje buvo šimtai. Todėl aš abejoju, ar nors

m-zste, ‘Ambassador’ vieš
butyje suvažiavusiems
stovams pasakė tokią 
kalbą.

Europos parlamentas
Pirmieji rinkimai j Europos, denioJ<ratąL (britu konservato- 

p.ariąmentą- įvykio 1979 metais, riai), 48 komunistai ir Jiems gi
lki to laiko, ^parlamentą sudarė mininti, 39 lihepaląi <Įeįnokri- 
tautiniu. parlamentu - delegatai, tai,. 22 demokratai —. _
Europos parlamentas reakąmąs progresistąi (gąuiisfai) ,, IĮ l ftfe
5 metams. Jis susideda iš-434 prikl.ąusonių ir ĮB neįšir^iįsię.C// : . 
narių: po 81 narį iš D. Bri tani-1 į jokių grupę.
jos, Prancūzijos, Vakąęų. Voki e- Pąrįąmėntp. sėkretoriąlaS. yšąt

T .’
vieno išeivijos jaunuolio “dėdė, teta ar tėvelis”, kaip tvir
tina Dranga, vaikščiojo praskelta .galva ar nuskeltą iių- 
simi. Aš manau, kad tas Drangos. vdjjąiflžlsiš, tyĮrtįp&ii- 
tis, kad mes, išeivijos jaunimo tėvai, dė4ės ąr ripj t^tos, 
vaikščiodavome praskeltomis galvomis, tik parodo , jo 
piktą būdą, niekinantį visą nepriklausomos Lietuvos gy
venimą. Arba dar blogiau, jeigu jis tai daro; būdamas 
kai kam įsipareigojęs. Ir šitas asmuo, pasižymėjus šmei
žiančių vedamųjų rašytojas, išrinktas L.B-nės vadovybėm

Keistas sutapimas. Kada okupantas pradėjo akpiją 
prieš išeivijos lietuvius sukombinuotomis bylomis, tai 
jiems į talką atėjo Draugo redaktoriai. Vienas — nuola
tiniais vedamaisiais niekindamas laisvinimo veiksnių dar
buotojus, kitas — paskelbdamas išeivijos jaųnimųį. tei
gimą, kad Lietuvos istorija, tai tik Žm0i 
tarpas ir kad jūsų tėvai yra tik girtuokli 
klausomybės laikais vaikščiojo praskeltomis galvomis.

Kas išaiškins tokių drangų ar kviklių tikslus, ir kam 
jie tarnauja? Bet tik keista, kad, Draugo mąrijpnąi ku
nigai pasišovė skleisti tokias juodas, niekinančias žinias 
apie vargšę Lietuvą, tą Marijos žemę: * ■

Igną? Pętrąųsfcas

1 l&iko 
nepri-

džeto projektus, ‘;^nĮn^n*'Į^ąz; 
misijos ir, nustatytus Tarybos./

Kiek, taiIiiįKa- išlaidas; išpląū^ 
kiąnčjag,. iš ^far^ip.-ič>nu^riį 
np|t Tėryba. gali -atmesti, p’^stus: 
Parlamento' {Įakejtimuš, f 
tuo pądidinąmaš i>nidžetąs. *„.'</ v

Kiek tai liečia- neprivakknas 
išlaidas, vykdant, naujus E^d- 
pos statybos, projektus;, 
mentas turi diskrečinę gajia. 
manevravimo ribose atsižiūrbrb 
E. Bendruomenės evoliucij oš Airi 
ekonominės situacijos; jos gaji,- 
būti pakeistos, susitarus su/j^^ 
ryga.

Kalbant - apie Europos PėH&- 
mento galią, dažnai rinnimaj^f-.

<ra žiūrėdami tik F. Bendruo- j nustatyti Bendruomenės politi- 
mepės inlweSU, negali gauti jd? fcąę principus. Ji susideda iš 
kip instrukciją iš savo vyriau- j valstybės paskirtą
Sybių ir priklauso tik Parlamen
to kontrolės, kuris gali sustab
dyti jų funkcijų vykdymą. K<>- 
njtsijos sprendimai darbmr kole; 
gialiai.

i B<Wisij«te pždąvmiai
Patikrinti vykdymą Bendruo

menės tajsj-kliij jr bendrosios 
rinkos princijHĮ. Kaip sutarčių 
saugotoja, Komisija prižiūri, 
sutartys ii- Bendruomenės orga
nų nutarimai būtų vykdomi. 
Prašant nariui-vaktybei, kad ji 
galėtų pasinaudoti apsaugos 
klauzule, išimtinai atsitikimais, 
leidžia laikinai nukrypti nuo su
tarčių nuostatų. Ji taip pat turi 
anketos (kontrolės) galią: gąli 
skirti baudas mdividams. vadp- 
vaujantis europiniais nuostatais; 
tvarkančiais konkurenciją. Ji; 
gąlf' traukti atsąkpipybėn-vals- 

š?vffcil<į Brisiwtų 
Bgp^mpepės

Teis iiigųmp 'Teisman; - . - V 
; , Siūlyti Bendruomenės Minist
rų Tarybai reikalingas priemo-. 
nes Bendruomenes politikės Vys-. 
tymui (žemės ūkio, eiiergijos, 
tedbštrijoa, tyrimų, aplinku- 
rpos, socialines . ir regionines 
pi;oblwnas, užsienio“, prekybą.

t ri ... gųpisija ’

Į Europos Beadmomenės Koiųi* 
] :ii» sMštdeda S 14 narių: dp 

vokiečiai, du prancūzai, dir itą- 
141 ir du britai k* ii likusių še

ri.p krantų po vieną. Jie sgiriaųiį 
bendru susitarimu nusialvtarp 

j laikai dešimtie* valstybių vy- 
' riausybjų. Koniisijos nariai vėj- 
•4 
menės inlei-esų, negali gauti j<$-1 fcąą principus- Ji susideda iš

Ipūnkrirų. Tarybai pirmininkau- 
jąipa rotacine tvarka 6 mėne
sius. Taryba renkasi tris kartus 
į metus ir sekretoriatas turi apie 
l,9Q0 tarnautojų.

Teisingumo Teismas ' yra 
LfųksėnĮhurge ir susideda iš 11 
tokajų, paskirtų bendru susi ta
rinių 6 metams. Teismo nepri- 
ktoM^Qinumas garantuotas. Teis
mo funkcijos:

Prašant Bendruomenės orga
nui, valstybei ąr atskiriems in- 
diyidams, tiesiogiai paliestiems, 
panaikinti Komisijos, Ministrų 
Tarygos ar vyriausybių aktus, 
kųj-Įc yra nesuderinami su su- 
tariimis.

Pąsisakyti, prašant jautimam 
teUmuį, dėl interpretacijos ar 
gąliojiĮiip Bendruomenės teisės 
apostatų. Ęiekyj^iu atveju, kai 
bsW kyla ^pčas tuo reikalu, 
ląųlinės institucijos gali prašyti, 
įtrieš padąrąnt sprendimą, Teis- 

kąi išpandojami 
visi apeliacijos keliai.

' >1' l ’ Biudžetas
Behdruomenėą rd. biu

džetas siekia apie 2^ niHijąrdus 
(&us -tr^pų .mą^afe .pž 

tyri sava- 
;ra^pl^- ^janĮąsĮ riiūitps iš 
irgpiųjų” .W?iarW Tpipprtp ir 
taįsų: :;T‘\T' T’;I'' -'•rS' ri ~—^oiųįąijįa Uifį ir sayąigĮingą 

gąjį- tai iįępįą £ljeini&* ir
; sęktp^ĘŠ jipyeąiįrijB 

(feririiniĮš, iaipĮf. įr
1.1.), koiikuręnęįjĮL.{monopolijų 
suyaržyniai, viešosios paramos 
kontrolė) ir atominės energijas 
(aprupihimas medžiagomis, inS- 
tatiaciju faįĮftrolė)-, ir Lt ' 
. Kitais- ėtvvjaiš, Komisija vei

kia Tarytos pavėdfttm, pyž-., ves
dama d&rybės dėl prėkylĮos su
tarčių sill tsė&oihis- vaistirbėmis, 
ar administruodama žemės ttkip 
rinkas. • - ——- •——

Pagaliau, JCopųąiją- ąriminisĮ-’ 
nioja bendrus fondus ir progrą- 
mfeSj kuries -liėnė žynuą- da|į 
Bendruomenes biudžetą iį- ku
rios yra skirtos pgSifty(f; šįima- 
dėraiinti žemės akį; fedėfi ^k- 
dytj pasikeitimus pramonėje, 
profesjjo.se ir legionuose, ška^ 
tinti mokslijiiuš tyrimus ir reikš
ti Bendruomenės solirjft fpnid 
trečioj u' atžvilgiu. ' <

Komisijos administracija yra

.'yra 'sekantys:
'5šglani^“lai 4iė#oėiąi' pri-

NtĮtąj^ąj, kipše - 
rajs^b^i^ariąnis,; ir; lięėiąn- 
pipjųš įmonėms įė. aųdiVidams;

. nustatomi 
privalomi į§ipareigqjuny . op- 

kai -valstybesnariai 
turi juos Įgyvendini) Įstatymine

■: <.'.V . - Iri
Rekomendacijos ir puotnonė'. 

a^b’. ^Virintys . prh-alomos 
gąlips. ;: '. - • . - - .

Išvados. Yra daug taEptaiiti- 
mę; oj^iųi^ąęijĮĮ,; fatadū Jiuro- 
pos Bendruomenė turi saycj spe
cifinius bruožus1 jefe; tikslas ‘su- 
kurtĮ tikrą įropos Uniją, ku
rios apybraižis šiandieną iii’J 
yrą plačiai diskųfuojaipptį.

(Bus daugiau) y .

-WUil^OS” ZIEKVIE> C
DARBO ŽMOGAUS 

draugas ir bičiulis
VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)

— Taigi, taigi. 0 ji mūsų mišką yra mačiusi? 
Kaip gi jai, o ne mums, galėjo priklausyti miškas, 
jei ji nėra jo net mačiusi?

— Gal gi tavo tiesa. Mišką ir aš vogdavau. 
Tai manai, kad dėl to mums nereikia bijoti?

— Nežinau, bet aš nebijau.
Kiek pasiėjo tylėdami. Jau ir žvaigždės buvo 

visai arti.
— Matai, aš netikėjau, kad žvaigždės tai dan

gaus langeliai. Dabar. matai, — parodė pirštu 
Kukis į žvaigždes.

— šviė^u ir, rhatyti. šilta tenai.,.
Ir vėl nutild...
— Pasakyk tu man, brolau, nejaugi nesi nie

kam pikto padaręs? — lyg į savo mititis atsiliep
damas vėl užklausė Kukis.

— Kaip nesu, gal ir daugel kam padariau, 
bet aš apie tai nei galvojau, nei dabar galvoju. 
Da ian, ką dariau, o ar tąį bųyo bloga, ar gera, aš 
apie tai negalvojau ir dabai negalvoju.

— Na. o tu visados meldeisi Dieyui,; saro 
riiku poteriavai? Man tai dažnai teko apsileisti, 
ypač iiarbvmt lės n etų.

- As visai nesijneldžiau, Ir įtąip galėjau 
t- .-,<1 i'kii mrtdn nemokėjau ir niekas j’j 

manęs neišmokė. Vėl gal ir mokė, kai buvau ma
žas, bet užmiršau. Poterius tai visuomet kalbėjau 
— ir rytą, ir vakarą, kai girtas nebuvau. .. A

— Taigi, matai, abu turimą ko bijoti. Ąr 
negeriau būtų grįžti mums atgal ir pasukti kj- 
tu keliu?

— Ne, aš, brol, eisiu tiesiog. Tu# keliu 
suspėsime pasukti, kai dąpgun neįsileis. Kka
bėti kur nereikia ? Matai, ir dangaus vartai’ artt

Taip bešnekučiuodami priėjo dangatrt varttft.
III S

Kai bešnekučiuodami priėjo ddngąus vąpty& 
papūtė staiga siauras vėjas, ir ėmė kristi didelė
mis plaštakėmis sniegas. Tik keistas buvo Šis snie
gas, ant žemės žmonių gyvenppčį^ (uėregėtpi: 
kur tik snaigė nukrisdavo, ten suhepsnpdavo, p* 
todėl dangaus vaitai atrodė liepsnojusieji; ug
nies apgaubtu

Visa tai pamatęs, Kokis tuojftu griebėsi skėb- 
džių už skverno. rt

— Matai, matai, kas dedasi! Bakiad tau, kad 
nereikėjo šiuo keliu eiti. Dabar turėsime atgal

— Kur atgal?
— Ten, kur keliai skiriasi. Turėsime pasuk

ti ki ta ių keliam . < , -įr—
— Vadinasi,' nori/, kad skaistyklpp keįįap- 

tume ar pragaran?
— Kur visi, ten ir mes. Neveltui šiuo keliu 

be mūsų nei viena vėlė nesileido. O juk ten, pat
ini motai, kiek buvo vyskupų, kunigų ir kitų mo-

kytų ponų. '
— Mkfeąį, kąd tenįras geriau? ^Ne,, ttrol. Juk 

ten, sako, reikės Įįgyiy 4ėgtil Geriau* čia truputį 
nakentėšiRtE, perti: Jen turėtume ilgą. laiką
•iepsnose degti. Jau kad dangaus vartus priėjo 
RĮB, taikia belstis; ‘

- O Ui jAntrą kartą vistįek ne-
mirsfrn.

— Kaip čia žmogus nebijosi, kadri^ventas 
Petras; sąko žmonės, už vyskupus net didesnis- 

Teesie sau ir už vyskupus aukštėįiis, hi
tai aš jo duoną valgau, kad turiu jo biįfti? Ne, 
bfqiMi, iš jhjt žemės gyvendamas nieko neįįjąjąų, 
tąį flafcar turiu bijoti, kai jau.esu n^qre,

lt ėittė smarkiai belstis į dangaus vartės. Vi 
vartų nįekas nea^įliepė, tijk atbalsis stebėjo, 
nelyginadt yttšjihjš mėty į^Įioje. v

‘baimės.rstto|i)ipribo 
ir ^Sllr^flk

Po ktjrto laiįo' pasigirdo anoje vartU-pusėje 
Žingsniai. Lyg ėjd ksežkas tabai senas, vjiji kojas 
pariėšdithas? - . v . •

—- Kąs fęn tiek smarkiai beldžiasi, jpg man 
neLątailsį sutrukdė? — ,-užHaį^'jta^įi^hiri iš 
lėto prįėjo aną vartų pusę. ’5

Ar tik ŠVĮejitas Petrąs ;tamista b&si? — 
phklaubė Kaayš Ougis.

— Taip, aš esu šventas Petras. Bet gf tau 
jaštaici,.kaip dvasia ė ynC

- $ Wi parytį,. jeį fiš vakar nu
miriau ir iieturiu kur dėtįs.

— O kas esi per vienas, iš kur atkeliavai, 
ir kodėl- mnai, kad aš turiu tave dangun įleisti?

kaį dė dangun. Ką turiu dangun 
įsileis#, mąij pmę U įj ąnį<$tp praneša, bet apie 
tavd Ss nieko nesu girdėjęs.

— GirBėjaUj skambino varpai apie kažkokį 
Joną Kiikfc apfe £ esu girdėjęs, bet apie
'T/r . ♦ I 9 1 • • 5 • ■« *' * - *

Kukis ir
dangaus yąrtų.

- mpsMžiaugęs 
an prisiartino prie

nusistebėjo šventas Petras.
— fW new, — atsakė jam

Gdgis. ~ Ątfcdk gręlpįau varytis, šventasis Pet
rai, ir mudu W$in. jAbąi nemalonu žia 
už varttj stbvįtl.

— Kaip aš galiu tave čion įrišti, jei aš ne
žinau. kur fąū reikią ^eįįąutt Gal SkaistyIdpn 
ar net pragariu? . y ►

<?■
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

tre-

šir.

OPTOMETR1STAS

Ii

I
I
I

TEL 233-8553 
Stfvic. 355-4506, P*S« 06054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Medicinos direktorius 
1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos

aš ponui atsiteisčiau panašiu 
komplimentu

2618 W. 71«t SL T.L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko gaining 

ir “contact lėnsę-g^

Iį-- IrK

„ _______  m

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

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

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VibmdaK mtrad. 1—4 popist,

Ofise teletext 771-2830, 
lesidradle* 443-550

FLORIDA

Prostatos^ inkstų ir šlapumo 
z takų chirurgija.

I -

SU Petersburg, Fla. 3371S 
TeL (813) 321-420€

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apckande 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortelei.

R. ŽERŠNAS. TeL 925-8068

li IvaiHy 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 37M832 arba 37649%

SOPHIE BARČUS 
radijo šeimos valandos 

Sefaadieniaii ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stotiej W0PA - 1490 AM 

traniliuojimof iš mūty studijos 
Marquette Parka.

Medėje —— Aldona Dtukut 
Tahf4 773-1543

DANTIS UŽ DANTĮ

Advokatas su ironija priešin 
gos pusės liudininkui:

— Tamsta labai inteligentiš-1 
kas...

Liudininkas atsikerta:
— Dėkoju. Jei čia nebūčiau 

įpareigotas liudyti po priesaika,1

I

UBAGO NAUDA

Dvi kaimynės kalbasi apie 
čiąją:

— Kalvaitienė turi gerą
dį. Jau ilgas laikas kaip ji maiti
na tą ubagą,— sako pirmoji.

— Tai visai ne iš pasigailėji
mo ar geros širdies, —atsako an
troji.

— O dėl ko?
— Dėlto, kad jis yra vieninte

lis žmogus,kuris nemurmėdamas 
valgo jos virtus pietus.

♦ ♦ «

ŽINO NUO PRADŽIOS
Teisėjas:—Ar liudininkas ma

tėte visą barnių eigą tarp šio vy
ro ir jo žmonos?

Liudininkas: — O kaipgi P°-'^s" 
nas teisėjau, nuo pat pradžios. 
Aš buvau p'ajaunikis. jų; vestu
vėse.

Naudingi pabarimai ir
PIENO SRIUBA SU MILTŲ 

KUKULIAIS •
Užkaisti va-idenį, įpylus pfe--

no tiėk, kiek nėrime išvirti ŠriU-

‘ * * *

TREČIjAS FYRAGAITTS
Mažoji Monika buvo svečiuo

se pas tetą. Tetai pasiūlius imti 
dar gabaliuką pyrago, Monika 
mandagiai atsisakė, atsiprašo-y 
ma: 1

— Aš mielai dar vieną valgy-}
čiau, bet man mama įsakė dau-1 kruopelių 
giau kaip du nevalgyti. Pyra-j 
gaičiai tokie gardūs, gaila, kad! 
mama nežinojo, kad jie tokie 
mažyčiai.

t . Tuo- laiku, kol pienas užvilk, 
padaryti kūŪ^nj: _

f dūbėrielĮ įt&d 1 rtitlihSs 
miltu,' į y 4 ->< #

žiūsnelį dniškos,
įdėti gabalą sviesto, arba 

margarino,
2-jų kiaušinių trynius it 
pilti stiklinės pieno.

GAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

truputį druskos, . |
lauro lapelių,
keletą pipiriį, 
kelis gvazdikėlius, 
truputį cinamono, 
petražolių lapelių. L
Svdgunūš gėrai nuvalyti, nu- I 

plauti ir šupiaūštyti griežinė-
Vandenį užvirinti su t pirais _ 

(nemaltais), gvazdikėliais, eina- 
monu, druska ir, sudėjūš svogū- | 
ris, pavirinti, kol jie suminks- | 
tės. į I

Po to pridėti acto, aliejaus ir | 
palaikyti porą valandų. Tada su- l 
dėti į salotinę,-viršų apibarstyti j 
petražolių lapeliais.

Tokios salotos tinka prie avie-’

Tamošius

r

i

atrodab
jau 130

—- Didoka dalis Amerikoj gy
venančių Airių atsisako duoti pi
nigus Airijos teroristams.

į mane,— jis šali
nti prus, 

man

ribs.
Magdalena Šulaitienė

Serving*.* Six
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

dovei garlic, minced 
tablespoons soy sauce 
tablespoon maimer ar 

brown sugar * r
tablespoons yeįisUbi} 

od
teaspoon pepper

TURMM 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
bALYŠL

fcng pan and pour the pineapple 
fee }uie4 ioemĮ quite cover the riba, top 

far. 2i bcKink.
batting aanee. Combtsa
wa wine, lemon juice, garlic, 
įdBd pepper, in a uucepax,. 

to it bod and Nnmer f . atibutaa.
a Whan ready to piH, piahe die ribe • to 8Inches above a 

•ledMa hot fire, and cook, taming frequently, for 30 minutaa.
• During the last 15 minutei of cooking, barte often with 

*eptaaappto eawtb laving mene df it to serve with the riba.
• jtetew riba to a warm plhUer, ent into individual riba. 

•Bdaewn.*
- A raamuay flmdaa frod U* CYĄNAMTO ĄrtfriiMaM 

ONML •

Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 ŠO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONĖD KOPLYČIOS

Kad kiaušiniai laikytųsi pa- 
midoruose, juos, reikia pjauti ne- 
dilemis štikitęlemis. ‘ . -

Taip paruoŠtŪS klaųšinit^, su
dėti nėgilion lėkštėri, a^ijiilti 
majonėžii ir papuošti šaTotU la
peliais. " ų

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

-2&33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

PAPRASTO PLOKŠTAINIO 
: . ■pAfeutmAS 1"

4 
Reikia paimti;.
4 kiaušinius, ’ 
’4 ivaro sviėslb, 
’/š' svaro feiikraiiš, 
% svaro sijotų miltų,
1 pokeij- kepimo miltelių,
1 citfiiiSš žievelę Ir 
tnipūtĮ vanilijos.
Ištrinti sviestą Si cukfttHii. 

t sudėti -po viena kiaušinį, pama
lą, atsargiai sumaišyti ir tuojau j su
su mažu šaukšteliu d^ą p9 tim- j ^1^

Viską gerai išstikti ir supilti 
j paruoštą formą,-išteptą rieba
lais.

Tada pakepti, kaip visus plok- 
štairiiuš kepama.

SAWTU PARUOŠIMAS
Reikia paimti:
6 svogūnus, 
3 šaukštus acto,
2 valg, šaukštus aliejaus,

Gerai sufndK^ti, kad ^iiSiktu

» * *

• Savo blogas mintis užkask 
gilioje duobėje.

-

1JJV3H MfiOA <TI3H

□NndiavaH anon <ri3H

1MV3H afiOA MONX

Tuomet išplakti 2-jų kiauši
nių baltymų putelę, t sudėti tęs-

STEBĖTINAS VAISTAS
Neapolyje, Italijoj, prie ma

žos krautuvėlės stovi jos saVi- 
ninkas ir garsiai praeiviams gi
ria savo prekę, kažkokį jauny
stė eliksirą.

— žiūrėkite 
kia. — Esu 
jaunas, nors 
metų.

Vienas netikintis
pakreipęs galv^, klausia greta 
stovinčio kito:

— Tai kaip atrodo, ar jam ga
li būti tiėk metų?

— Negaliu pasakyti, — atsakė 
gretimasis. — Aš pas jį tarnau
ju dar tik 90 metų.

pūtį tos tešlos verdantin pie-1 
nan Tokiu būdu gausime ku-l 
kulius.

Sudėjus visą tešlą, sriubą vie
ną kartą užvirinti, įdėti drus
kos.

Šiek tiek pastovėjusi sriuba 
savaime sutirštėja.

* * *
KAIP PARUOŠTI KIAULINIUS 

PAMIDORUOSE

nu-

Reikia paimti:
3 kiaušinius,
6 pamidorus,
% stiklinės majonezo, 
1 saują salotų lapų ir 

šaukšto skiesto,
Kiaušinius kietai išvirti,

lupti, perplauti skersai, pušiaii 
laujytu piūviu.

Trynius išimti, pertrinti per 
si etą,sumaišyti su išsunktu svie- 
<u ir pripildyti baltymų puse
les. kurias įstatyti 
rus.

x«4:

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
tftitAfcb, it

® “Lietuvos Aidai” 
tiri hRAžblfokYTt 

Proaramoa va<£fi

Visos Įeita |] UTEV rtotirc 
bangs >400 AM.

St Petersburg. Fla- 12:30 vaL pp.
U WHS stotie*. Hid AM banga, 

•fca ft. na sim*
Chkar», Dlinot* 40621

T«M. 778-6874

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL: 652-5245.
IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: .

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštėj automobiliams pastatyti

AMSVLANSO 
PATARNAVIMAI

LAMetVTis

MneApplė spareribs
Fm* Bfid fruit fe vefi together, tad the eombiflatfoe of 

with the 1 wee t and sour taste of pineapple u a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, rpare- 

^s should be precooked by being boiled until tender. Thb 
proeett of partial cooking is called parboiling.
ęi Ū- 7°^ «fcibh to devote .the time or the refrigerator 
•pace to the marination procedure in this recipe, just omit the 
Mep. The ribs win taste < ifttM less of pineapple, but they *2 
•till be quite deUefoui. | -

This rather robust dish V ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow. 1. pound of spareribs for each person and 
Įnėrė mo the amount of basing Unce accordingly. Accompany 
the riba with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoea, 
teliėfl French btwad, and the )>mapple sauce for dipping.

. Serve beer, Iced tea, Sangjria, chilled rose wine, or the white 
wine yo< used to make the saoet •- a cold Chablis or Soava.

# dtffled PinUpHe Spareribs T lii

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
iLAdtmcg) 

slidei a ^=^7-121! 
nm SOUTHWEST HIGHWAY, PbJoc Hllk, HL L74 441I
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Beverly Shores, Ind.
Eeverlv Shores lietuviu kolo- * * 

nija yra išskirtina savo veiklu
mu. Nėra nė vieno gyventojo, 
kuris nedalyvautų visuomeni
niame gyvenime. Vieni veikia 
Lietuv ų klube, kiti BALFe, Lie
tuvių Dukterų draugijoje. Bend
ruomenėje, AU'e. VLIKe, Dai
navos ansamblyje, SLA susi
vienijime. Jiė rėmia spaudą, 
prenumeruoja daug laikraščių, 
žurnalų. Nėra to leidinio, kuris 
nelankytų lietuvių. Tai pirmau
janti kolonija visoje Amerikoje. 
Jei kur nors yra kita tokia vzik- 

-4i, pavyzdinga kolonija, pra'au 
pasisakyti. Galėsim pasigalinėt . 
Kas garsinasi nuolatiniais po
kyliais ir "golfinimais”, o Bever
ly Shores — visuomenine-kul- 
t urine veikla.

šiuo metu Beverly Shores gar
siai skamba BALFo vardas, žy
mus visuomenininkas, iškilus 
spaudos darbuotojas inž- Kazi
mieras Pocius, kuris yra BALFo 
skyriaus vicepirmininkas, ener
gingai vadovauja rudens vajui.

Lapkričio 27 d., šeštadienį 
4 vai. po pietų, Stankūnų Pines 
restorane įvyks iškilmingas 
BALFo vajaus uždarymas. Gar
bės svečias prof. dr. Rimgaudas 
Nemickas bus pagrindiniu kal
bėtoju. Laukiama daug svečių 
iš Union Pier, New Buffalo, 
p taip pat iš Chicagos. BALFo 
pirmininkė yra Ona Pulkauni- 
kienė.

• Vasario 1C <1. minėjimo pa-I skelbia, kad ruošiamas 1918 me- 
giiadiaė kalbėtoja bus dr. Aud- tą lapk lcic mėnesio Prusą Lie-
ronė Pavilciūtė-Karalienė, žymi 
jaunosios kartos akademike. Mi
nėjimas įvyks vasario 20 dieną 
i vai. popiet Holiday Inn salėje.

• Vietos lietuviai didžiuojasi, 
kad jų tarpe gyvena Kriščiūnų 
šeima ir dukra Kristina Austin, 
kuri yra SLA Pildomosios tary
bos narė- A.A. Kazimieras Kriš
čiūnas buvo vienas iš Lietuvių 
klubo steigėjų, aktyvus veikėjas.

Koresp.

tuvos tautinės tarybos Tilžės 
deklaracijos apie norą prisi
jungti pns Didžiosios Lietuves 
minėjimas siu metų lapkričio ( 
27 d.. 7 vai. vnk., Lietuvių Tau
tiniuose namuose, esančiuose i 
6422 S. Kedzie Avė., Chicagoje. ( 
Kviečiame visus Mažosios Lietu- i 
vos Lietuvių. Draugijos narius, 
bičiulius ir prijaučiančius į šį j 
minėjimą atsilankyti. (Pr.) Į

SIŪLO SVARSTYTI 
FALKLANDŲ TEISES

WASHINGTON, D.C—Ame
rikos valstybių atstovai ketvir
tadieni nutarė priimti Argenti-j 

"nos pasiūlymą svarstyti su bri-j 
tais Falklando ir kitų Pietų At- ■ 
1__ > salų suverenines teises.:

Į Visos Amerikos valstybės, įskai- j 
tant ir .JAV, nutarė, kad britai 1 
privalo svarstyti su Argentina

— Biržėnų klubas, per J. Ind
riūną, atsiuntė $15 Naujienoms ]anĮ0 
paremti. Dėkui.

— Anelė Kinčinienė, gyv. Chi
cagoje, Town of Lake apylin- 
kėje, lapkričio 18 d. sulaukė Suverenines Pietų Atlanto salų 
93 metų. Ją .sveikino sūnus Jo-. lelscs- 
nas, duktę Ceil ir daugelis kilų. 
Linkime jai sulaukti R..........

— Metinę vakarienę ruošia R. didelius

- -• ’ Britų vyriausybė griežtai at-
100 metu, sisakė su bet kuo svarstyti Pietų 

_ Atlanto salų teises. Britai turi
__ ____j plotus Antarktikoje. 

LB-ncs Marquette Parko apy- ynnt’qos salos reikalingos An-; 
linkės valdyba. Vakarienė įvyks forvtib^i nasiptu lapkričio 20 d. 7 vai. vakaro pą-į Britai atsisakė svarstyti, nes | 

lapijos salėje, 6812 S. AAashtėr pjeįų Amerikos valstybės neat-5 
navv A\e. t Bus trumpa meninė siklaūsė salų gyventojų. Visos 
piograma, šilta vakarienė. Kvie- Sa}os yra britų apgyventos. Gy- 
čiame visus dalyvauti. Valdyba *

— Mažosios Lietuves 
Draugijos Chicagoje

*

1

Majore Jane Byrnė pareiškė, kad ji kandidatuoja 
būti perrenkama miesto majorės pareigoms.

} ventojai nieko nenori žinoti 
Lietuviu aPie argentiniečius, kurie juos! 

valdyba apiplėšė. ; . į
j, Britai buvo * sutikę svarstyti, 
į bet jie iš anksto praneša, kad

Buvo pasklidęs gandas, kad Cook apskrities demo
kratų partija gali nepasiūlyti ir nepatarti remti majo
rės Jane Byrne kitam terminui toms pačioms pareigoms.

Gandui pagrindą davė demokratų partijos pirmi
ninko Vrdoliako nustebimas, kai prokuroras Richard 
M. Daley pareiškė, kad jis kandidatuos. Jis pasakė, kad 
čia jau rimtas klausimas, kurį reikės rimtai apsvarstyti, •

Tada miesto majore pareiškė, kad ji vistiek kandi-
į datuos antram terminui. Jeigu ji negautų partijos in- ’ 

, dorsavimo, tai ji asmeniškai kandidatuotų ir aktyviai
■ dalyvautų rinkimuose.

Tvirtinama, kad ji gaus demokratų partijos indor- / 
savimąi.tBe to, ji sušaukė aldermanų pasitarimą, ku
riame nustatyta, kad aldermanai tikrai ją rems.

Charles Beacham (Bičiūnas)

i

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas Į
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Į . — Lenkų žinių agentūra PAP

American Travel Service Bureau- ‘ ?.r^se’ Kalėdoms viii pi- 
£727 b. Western Ave^ Chicago, UI. 60S43 Į ieclai SaUs teIS? Pledui £psi- 

Telef. 312 238-1737 ‘ ~
paunuvlznas lėktuvų, traukinių., lairą kėde-

ntĮĮ (cruises), viešbučių at cuTomobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
<xe kelionių draucninuš; Organizuojame keliones 1 Lietuvą ir kiru* 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor 

visais Velioniu reikalais r'
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvm, tik Leixxx reservucn vietss 

g azks^o — pries 45 - S) dienu- • '

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ A£.

Dažo namus iš lauko

f

MmmL — PardavInwH 
REAL ESTATE FOR i ALI

Namai, Žemi — Fanterioę. J 
MAL MTAT1 FOR 1AL1

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 5
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 1

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTiMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖT! NUOMĄ? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

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

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskolą.

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

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

i 
l

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, ’ 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Aa 
Tat 927-3559

■ .........
dėmesį o ■

62-S3 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllio 

Liability apdraudimas pensinis- 
kims. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 t

SUSOTENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ?
yra, seniausia, didinusia ir turtingiausia lietuvių trateraaliaė cr* 

unizsdjA lietuviams IštikLciI tarnaujanti jau per 92 metua

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti fcr kitiems, kuria 
daibus dirba.

—išmokėjo daugiai, kaip-'AŠTUONIS MILIJONUS doleris 
apdraudę savo nari £ m a.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis neieško pelno, 
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekviena? lietuvis ir lietuviu draugu sali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

* v

ŽLA — apdraudžia ir Taupomąja epdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, sieki ančiai 
aukštojo mokslo ir ją gyvenimo pradžiai

ILA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrtuda: už
— $1,000 apdraudos tumą temoka tik 33.00 metama

SJk — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i ŠIA isinšytL

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107;

na- 4 t

GaUte kreiptis ir tleslsJ i SLA Ositnv

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
r!| Nor Yerl, N. Y. 1(^1

tol {iii) ea-ms

Įpirkti 1 kilogramą cukraus, 
muilo gabalą ir pakelį skalbimo 

! milteliu. ,r’1

— Filipinų,kariuomenė išban
dė naują bombą, pagamintą iš 
kokoso alyvos. t

apgadinta.

— šiuo laiku Prancūzijoje 
gyvena 4,220,000 kitataučių — 
8 proc. visų gyventojų.

CHECKERBOARD brick 6 flat:

2-fives, 4-threes.
Full basement. Maintenance free 
and in excellent condition. Live | 
rent freehand collect good in- r 
come. Call for appointment now: .

ask for Stanley or Tony.
Red Carpet Beaulieu Realtors
5341 W. Belmont 282-7979

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

i RENTING IN GENERAL 
Nuomos

— Indira ,Gandhi susitarė 
Pakistano diktatoriumi taikiu 
būdu spręsti visus sienų klausi-’ 

niso potvyniuose. ^Daugiau kaip'mus. Indija padės atvykusiems
5 tukst pastatų sugriauta ar Afganistano tremtiniams.

Apie 50 žmonių žuvo Tu-

su MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
5 kambarių butas pirmame aukšte. 
Skambinti po 6 vai. vak., o' savaitę 
gali visą dieną — 471-163X).

Laikrodžiai Ir brtmrenybte 
Pardavimas ir Taisymas - 
W4 West StreeF 
TeL Rf public 7-1941

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
< AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
’ . NUO S300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

• JAU ATSPAUSDINTA
J. keAuseikio knyga

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

knyS# išleido chicaCtOs lietuvių 
•v? t LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

s
£
I

e
K

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie'Ave.
(312) 776-8700

» • ■ —!■ -J

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago/ III.^^.6063X Tei: YA-7-5980

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga b'

KOVOS DĖL LIETUVOS-

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

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

i Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 "

c -■• ■'- ‘Mr. K. Januta,
2818 Avenal Št., Los Angeles, CA 90039

T

v
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės, veikėjo ir rašytojo ateiminimug.

A. GuMfcn — MINTYS IR DARBAI, 259 pd, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir

’ ' t’ j —---------------------------------- ---------- $8.00

“LIUCIJA” :
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki ITPasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau( 
padėti teisininko Prano SUL( 
oaruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomb 
formom!*.

Knyga su formomis gauna, 
mt Naujienų administracijoj

r

£
Į t

M. ŠIMKUS

Notary Public L, 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapatitr A^enf

tvers, F»rk 11L
. 424-MM

fMfl» Me CrfSvi^y Co” c

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

SeštacL: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL <1 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

%

ITW B«. HAL8TED BT^ CHICAGO, IL HHf

ru.<irupiflimų .x__________________

Dr. A. J. Gnšsėti — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožia. Kietais viršeliais 

■_ Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gossct — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik_

GaKina taip pat nžaakyti paštu, ateiuntna ėekĮ arba 
money orderį, prie nurodytoe kainos pri

dedant $1 penauntimo fflaldoma,

$3.00

82.00

advokatų draugu a
V. BYLAITTS 

ir V. BRTZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 0 ryte iki 5 vai., popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą. 

6606 S. Kadri. Ava. 
Chicago, III. 60629
Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR Ki 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

6 — Naujienos, Chicago, Ill. — Sat-Monday, Nov. 20-22, 1982
"•■'.Hr




