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LIETUVA KONGRESO LEIDINYJE 
APIE HELSINKIO SUTARTI

apie Helsinkio Akto įgyvendini
mą, praėjus seplyneriems me
tams po jo pasirašymo, praeitų 
melų lapkričio mėnesį išleido 
kongresinė Eūrcpos SaugmMo 
ir 'Bendradarbiavimo komisija. 
Pranešimo išvadd — Sovietų 
Sąjuhga ir toliau metodiškai te
belaužo pagrindinius Helsinkio 
sutarties punktus.'Europos‘“sau-j. 
gurno 'ir bendradarbiavimo pro- - o-
cesas“ pasiekė Trizę ir gali visai 
iširti. '

Rašoma,, kad “milijonai ns

JOJE PASMERKIA RUSI
NIMO POLITIKĄ

1982 m-, spalio 10-11 dienomis 
Luzerne. Šveicarijoj. Įvyko kon
ferencija apie nerusi.škų tautų 
rusinimą ir jų kolonijini'išnau
dojimą, kurią surengė organiza
cija vardu “Europiečių Teisių ir 
Apsisprendimo Konf erenci j a”.

Priimta rezoliucija, reikalau
janti, kad Maskva bematant su-, 
stabdytų rusinimo bei išnaudo
jimo politiką" ir prašo pasaulio 
visuomenę paremti Soviet’jos ne-

rusų priešinasi oficialiai rusini-] rusiškų tautų “teisėtas išsilaisv 
mo politikai. - Pranešime plačiai 
informuojama - apie- padėtį -Lie
tuvoje, cituojama- lietuvių sa.vi- 
laida; spausdinamas, suimtų Hel
sinkio Grupės narių sąrašas. 
Pabrėžiama, kad kai aktyvistus 
stipriai-remia visuomenė,, kaip. 
Lietuvos katalikų _ kunigų atve
ju? Sovietų valdžia mėgina at
statyti kontrolę “smurto -ar gra
sinimų pagalba”. . s'
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DERWINSKI PASKIRT AŠ

■ VALSTYBĖS DEPARTA-
? ■ MENTO PATARĖJU ' "
Praeitų mėtų gruodžio- mėnesį 

Ed;: Der\vinski..,bai^ė^s$vo paręi-. 
gas -.kaip •kbųgręsn^iąš .iš HĮi- 
nofi& -y ąls t ijps ?. ir i’ąf tėr^id’■ hm 
lapą.T.Pręzidcntaš.-Rėagąn? jį' pa- 
skjTė >; Vaįąlį  jus.į tarįiento]
patarėju .(čoųn$^W’X ii? ypatin
gu,,^Valstybės;, sekretoriaus.; 
Shųlt^o asįstsittt,?. -

Sąvp ;2Aių' mė|ų kongresinęsi 
kajįčros-^^j’jė.-iDėt^ihski pąsi- 
žyniejo khip, .Yiehasr-‘ištĮkimiailA 
s i ų^Jietu y tų > draugu..'j.£ Lj e tuvos 
laisvės; bylos . rėmėjų.. lietuviai 
niekad /nepamirš., j (^paramos ir 
linki/jam visokeriopos sėkmės 
jo-naujose pareigose 

‘ • ■ * * *
KONFERENCIJA ŠVEICARI-

nimo pastangas“. (Elta)

Amerikos tankai šliaužia Į transporto laivą, kad nuvežtų juos į kovos laukąINDIROS SŪNUS — PAR
TIJOS SEKRETORIUS j ~

NEW DELHI, Indija. — In-J 
dįra Gandhi trečiadienį paskyrė 
savo 38 metų sūnų Rajiv Gandhi 
Kongreso partijos sekretoriumi, i 

i Kongreso partija "turi. penkis 
’sekretorius, kiekvienas rūpinasi, r 
tam ^tikraisi^pąrtijjžs^reikahęs. .] AORKAS, N.y.

vadove yra pati Iridira .Gaftdhi. Gerulaitis adv. 1 homas P. Puc-.. Adsokalas Puccio 12 metiį 
•Iki šio* meto visi reikalai ėjo.pu-K ofise trečiadienį pareiškė,- dirbo Brook!\no apskrities teis* 
sėtinai, .bet . po paskutiniu rin-_ kad jis gali būti patrauktas teis- me, ėjo piOAiiroio paieigas. Jis 
/kimu, partija pradėjo irti. 'Visai man kokajiną. į žino, kaip pajuosiamos ir spren-.
eilė įtakingu, partijos- -jS^e&ėju "' — tiktai prokui aturos, dziamos narkotiku b\los. B\loj
pareišk-ėy nėpaŠTtenkinin'Utv<pąrti- " . Pare'škė advoka-^ nepasakyta, kad Vitas Gerulaį-j
2Piiecio. — 28 metų teniso.}tis pardavinėjęs kokajiną. Jeigu:

- žaidėjas yra nekaltas, kol teis-|jis to nedarė, tai Puėčio yra įsi-c 
įtikinęs, kad Vitas Gerulaitis ne- 
4 bus nubaustas. . ■:

Gerulaitis gyvena Long Is-i 
land, Kings Port. Jis vienerius* 
metus lankė Columbia universi-' 
telk, bet tapo profesionaliu žai-i 
dėju, tai universitetą metė. Lit-Į 
tuviai labai atidžiai seka Geru
laičio žaidynes. Seks ir bylos 
eigą.

- Galiu būti patrauktas teisman 
už kokajiną, - tarė V. Gerulaitis

ŽAIDĖJAS TONY GOBLE TVIRTINO. -KAD VITAS i 
BUVO PARUOŠĘS *20,000 KOKAJINUI PIRKTI i 

. __ Pa-New York Times korespon-i
Kongreso partijos' garsėjęsi teniso žaidėjas Vitas dentasė - - Į

ępjanų.naujiems įš^lymas-svars
tyti ir pravesti’pa ria meat b, po-? nias nepaskelbs sprendinio.
.sodžiuose. ■ I .

Kongreso- partijos, pitminlnku' keyas 
parlamento 'nalys- Kjftnla-.

Įpati Tripatį. Jis. lyrą? teišmmkas, 
siu pranta įstatymių' 

f ruošią, projektus.(natijžbins/įsta 
tymams? ’

— Ganos darbininkai Nigeri- '' 
jos žemės savininkus padarė tik- ' 
tais ponais, nes ūkyje žemių? 
savininkams nereikėjo nieke 

. dirbti.

Vi t Ai Gerulaitis žaidžia tenisą.

Savo laiku Gerulaitis laimėjo
___ ; svarbias teniso žaidynės.

buvo skaitomas vienu iš geriau
sių žaidėjų, bet šįmet jis yra; į

,r; penktas žaidėjas iš geriausiųjų.,
’ Jis gerai žaisdavo, bet pasta
ruoju metu jis pradėjo lėtėti,.
■ neparodė laukiamos savo žaidi-:
, me pažangos ir stropumo, kurių
j dėka būtų tvirtai atsistojęs į pir-.
niaujančio žaidėjo vietą.

Lietuviai atidžiai sekė 
Vito žaidynes

Lietuviai visa laika laliai C
‘ džiai sekė Vito Gerulaičio teniso
.žaidynes, kai Vitas Gerulaitis
iškilo į geriausių pasaulyje lėni
so žaidėjų eiles.

šį kartą Gerulaitis advokato! kino badas.
’įstaigoje laikraštininkams paša-; ' . *.
kė, kad jis nekaltas.

j Neseniai buvo nagrinėjama gėrio sritį vežė tiesiai iš Nigcri- 
t TonyĮios šiaurės, bet visus kilus siun

: Gobio byla. Teismo eigos nulu t -ė didžiausiais būriais tiesiai į 
Goble prasitarė, kad Gerulaitisp-agos uostą. Žinovai tvirtina, 
buvo pasiruošęs $20.0(X) kokaji-jkad Lagos uoste niekad nebuvo

teniso žaidėjo, floridiečio
' Vkv’ln Tnicmo ctr\s

ati

ITALŲ POLICIJA TARDO 
KITĄ TURKĄ

KELIONĖ Į GANĄ 
GANA SKAUSMINGA

LAGOS, Nigerija. — Dabar 
aiškėja, kad dviejų milijonų 
žmonių išsiuntimas iš Nigerijos 
tapo skausmingu dalyku. Peši 
rodo, kad šios ekspedicijos me
tu jau žuvo apie 40 žmonių. Vie 
nūs prispaudė ligos, kitus kan 

. Nigerijos kareiviai 
nepasirūpino maistu.

Dalį darb;ninku j Čadą ir Ni

, nui pirkti. Gerulaitis norėjo nu-ltick daug žmonių, kiek šią sa- 
sipirkli kokajiną, kad galėtų pa-1 vaite. Kiekvienas turėjo apsirū- 
siūlyti pobūviu suėjusiems s ve-J p’nti 
čia ms.

Liudininkas Richard Purvis, 
bekalbėdamas su žaidėju Goble, 
užrekordavo Gobies tvirtinimą 
1982 metų sausio mėnesį, kai moję šiaurėje. Daugiau negu nu
buvo Volvo automobilių paroda, lijonas žmonių iš Togo turėjo 
siu metu sausio 12 diena tede
ra lin s teisėjas Thomas Kevin 
Duffy, išklausęs Gobies bylą, 
paskyrė jam vienerius metusi — Prez. Reagano kombinaci- 
kalėjimo. Teisėjas trždraudė bet | jos šių metų biudžetui sutvar- 
kam naudoti sprendimą, žaidė-! kyli mažina dolerio vertę tarp 
jas Goble dar nepasodintas į ka-1 'autinėje rinkoje, 
įėjimą. Jis daro viską, kad ga
lėtų išvengti kalėjimo. Jis visais 
būdais stengiasi apkaltinti Vitą 
Gerulaitį, kad jam pačiam ne
reikėtų eiti j kalėjimą, — rašo

savo vandeniu ir savo 
maistu. Laivais per Togo upę 
pervežė į 'Ingo teritoriją, o iš 
ienai jiems patiems reikėjo 
žingsniuoti i Malį, esantį toli-

vykti į Ganą, nes iš ten jie bu
žo kilę. . •

— Iš Nigerijos išvežti Ganos 
gyventojai dar daugiau kenčia, 
nes Ganos ūkis visai nugy
ventas.

MARINŲ KAPITONAS IŠSITRAUKĖ 
REVOLVERI IR LIEPĖ GRĮŽTI

TRYS IZRAELIO TANKAI NORĖJO ĮŽENGTI Į JAV 
MARINŲ SRITĮ ŠALIA UNIVERSITETO KNYGYNO

kapitonui nejudant iš vietos, I; 
radio priešakinis tankas past- 
vėjo, pradėjo smark:ai ūžti 
rengėsi judėti, bet kai pamat 
kad amerikietis vis nejuda 
vietos, lai pradėjo sukti į šalį 
bandė apšliaužti aplinkui slov 
jusi mar-nų kapitoną. Tank 
apsuko aplinkui. Tuojau ta, p 
čia kryptimi pradėjo šliauž 
antrasis tankas. Tada Amerikc 
marinų kapitonas, revolveri 
rankoje, užlipo ant b 
priešakinio tanko ‘r per 
dar kartą suriko pulkininki 
kad įvažiuos tik per jo lavon 
Izraelio tankai kiek pastovėjo 
grįžo atgal.

Izraelis privalo provo
kacijas sustabdyti

WASHINGTON. D.C. — Se 
relorius Caspar W. Weinberg 
ketvirtadienį informavo Atst 
vų Rūmų komitetą apie pask 
tinę Izraelio provokaciją. Seki 
torius mano, kad amerikieči 
turės imtis priemonių šior 
provokacijoms sustabdyt'.

Amerikos kariai tuojau infc 
mavo Izraelio ambasadą
te. Ambasada paneigė Izrąel 
karių norą peršliaužti per gtl 
žinkelį arba įvažiuoti į ame: 
kiečių kontroliuojamą pietų B' 
ruto zoną.

Sekretorius pranešė Atsto- 
Rūmų karo komitetui, kad ni 
rinų kapitonas vertas pagyrir 
lakšto už parodytą drąsą ir m 
kėjimą suvaldyti provokuoja 
čius izraelitus. Sekretoriaus p 
vaduotojas kreipsis į Izrae 
vyriausybę.

WASHINGTON, D.C. — Ma
rinų kapitonas Charles B. John- 

’ son, vadovaująs marinų kuopai, 
. i išsitraukė savo revolverį užlipo 

i ant Izraelio tanko ir isakė tan- I *•
j ke buvusiam pulk, leitenantui, 
kad grįžtų atgal.

Pirmiausia apsisuko pirmas 
tankas, o vėliau apsisuko ir kiti 
du tankai ir nušliaužė į Izraelio 

j kontroliuojamą teritoriją, 
j Pasirodo, kad Izraelio šarvuo- 
> čiai norėjo išbandyti Amerikos 
J marinų pasiryžimą ginti jiems 
'paskirtą Beiruto aerodromo sri- 
, tį. Jie buvo pasiryžę įšliaužti j 
j amerikiečių saugomą zoną, per- 

' šliaužti geležinkelio liniją ir pa
siekti skaityklą.

Devintą valandą ryto jo va-!
_  Halų i dovaujama kuopa nebuvo pa'-’-: 
!°> metu ’ i’tiošusi ginti jai paskirtą perėji- 

| mo punktą. Trečadienio ryte 
Vienas milanietis tuojau pro-j kažkas paleido artilerijos šūvį 

kurą turai pranešė, kad jis pažį  ̂J į amerikiečių saugomą pietų 
ląs suimtą turką. Su juo turkas;f,^^TUl^sr^’ su
keltais atvejais buvo kalbėjęs* žeistas, bet amerikiečiams rūpe- 
politiniais ir tarptautiniais rei
kalais.

Pasirodo, kad turkas Savas’ 
visą 
Jam prekyba

prokuratūra suėmė 48 
Mustafa Savas. 

C

.jo nustatyti, kas .juos pro vok uq- 
| ja: palestiniečiai ar kiti.

Mąrinų kapitonas. Įiamatęs 
vertėsi narkotikais,Lįįtšliaūžiaųčius tris Izraelio tan- 

g;rai sekasi.,i.jiSRjyjs, ■ nuskubėjo pre įvažiuojn- 
■uri visą eilę pirkėjų. Manoma,4n;o .DUnk.lo ir alsist0io vidurvie
kad Savas galėjo turėti ryšių su? 
pasikėsinimu prieš popiežių JoC 
ną Paulių II-jį.

mo punkto ir atsistojo viduryje 
kelio. Jis visai nesirengė trauk

utis. Priešakinis lankas sustojo. 
^Sustojo ir kiti du. Iš priešakinio

Prokuratūra pasakė, kad Slanko išėjo Izraelio pulk, leite- 
vas suimtas, bet atsisakė pasa-jimantas, ir pranešė, kad jis nori 
kyli, kuriais sumetimais jis talpĮjj 
atidžiai klausinėjamas. .

vas suimtas,

INDIJA-KINLJA NESUTARIA į 
DĖL SIENŲ ‘ •

PEKINAS, Kinija.
:r Kinijos komisijos sienoms nu
statyti nepajėgė susitarti ir po
sėdžius nutraukė, nes abi pusgs; 
dar nėra tinkamai pasiruošusios | 
nuodugniai svarstyti sienų klau-. 
Simo. Indijos atstovas pareiškė,J 

'kad Kinija yra pagrobusi 1 l,(K>i)i 
kvad. mylių Indijos teritorijos, j

Tiek gera, kad šioje konferen-j 
•ijoje abi pusės išsiaiškino, kaip 
Indija planuoja atsrmti jai pri
klausančias teritorijas. Indijos 
atstovai papasakojo, kad jie ne
vartos prievartos, bet vadovau- 
ūs istorijos duomenimis.

Kiniečiai pagrobė Indijos te
ritoriją Ladacho srityje, kai 
buvo neramum-.i. Be to, Kinija

: pagrobė dalį Kašmiro. kai ėjo 
Indijos ir Pakistano kovos. In
dija reikalauja atiduot' Kašmi- 

„ro sritis.

Indijos

— Ganos gyventojai skundė
si, kad 
žiauriai 
į I jį gos

Nigerijos policija juos 
mušė, jei jie neskubėjo 
uostą.

— kas turėjo Eidimą įvažiuo
ti į Nigeriją, tai nebuvo siun
čiamas namo.

Beii

nuvažiuoti prie skaityklos. Jis 
nori įvažiuoti į šią sritį, p.rva- 

’ žinoti geležinkelio liniją ir pa
siekti kitoj pusėj esančią upi- 
versiteto skaityklą.

— Tu niekur nevažiuesi! - 
atsakė jam kapitonas Johnson.

per— Jeigu ten važiuosi, tai 
mano lavoną.

Izraelio pulk, leitenantas 
sakė, kad jis ten važiuoja ir 
tarė pasitraukt' į šalį. Kapito
nas - Johnson priminė, 
niekur nesitrauks.

Tada Izraelio piilkin nkss nu- 
šjo prie savo tanko, įlipo ir pra
neša, kad jis važiuos. Marinų

kai! jis

— Londone kelios įstaigos 
gavo sprogstančius laiškus. Keli 
•gavėjai sužeisti.

Viduryje Afrikos esąs Čado 
ežeras jungia Čadą, Nigeriją, 
Kamerūną ir Nigerį.

MUBARAKAS TARĖSI 
SU BRITŲ PREMJERE

pr.zidentas, keturias dienas p: 
leidęs Washingtone, ketvirtad 
nį atskrido į Londoną 
pasimatė su premjere 
Thatcher.

ir tuoj

rūpi Ariimųjų Rytų reikalu., 
taip pat nori išsiaiškinti dabr 
lines Angolos sanlyk ;,s su k 
mynais. Jam taip pat rūpi r 
sta yti, kaip bus tvarkomos ; 
čios Luandos n.ift s versmės 

g'a Izraelio t 
;:abu vals‘\'

KAI.EMX IKRUS

K<»l nebus b 
■s sutartis. tai

kui jau nusib-do būti 
'tam nuo arabu vals'vl

Izraelio ir .lord inijos sutari 
klausimas būtų išspręstas.

nesireng.;’. sutvarkyt: savo > 
tykių su Egiptu. I’rcz. Muba

Indira Garbiu tar asi su In
dijos kariuomenės va<his 
tvarkai atstatyti visame 
krašte. Ji nekis įaioyinęi- 
joms atskilti, buulytt tvar
kytis visai nepriklausomai.

: Xalis



AWAS VITKAUSKAS ;KOOPERACIJA ŠIAURĖS LEDUOSEvaizduojuos bet su kupinu energijos reiški-- mo veidu, pamatęs, kad aš krei piu į visą ką dėmesį, ir sužino-i jęs, kad aš rašau laikraščiuose,’ oasipasakojo savo gyvenimą to. limoje Rusijos dalyje. Jo pasakojimą čia perduodu.Sibire, prie didelės upės, tolimame mieste, turejau reikalų su eskimais. Eskiniai ten atvažiuodavo kartą per metus iš kažin kur toli, važiuodami savo Šunimis Įkinkytomis rogutėmis upės ledu. Jų būdavo tuoittet daug, keli šimtai. Jie atveždavo tą, ką per metus sumedžiodavo: baltųjų lokių odas ir ruonių kailius. Jau iš anksto žinodavo. kuomet eskimai atvyks ir teliau už miesto pastatydavo jiems sutikti trc^jėšilis: nakvynes namus, valgyklas, smukles. Mat, eskimai, ktiriė vilkėja išvien padarytus kailinius drabužius, yra viduje jų savo kūną išsitepę riebalais, kad būtų šilta, o šiaurėje pirčių negi yra, todėl jie dvokia iš tolo taip, kdd negalima pakęsti. Jiems ir dalydavo atskirai nuo miesto įvairias susirinkimo vietas.Atvažiuodavo eskimų labai laug. Jų tarpe buvo ir moterų, bet atskirti jas nuo vyrų nebu-i vo galima: visi vienodai suskel-Į dėjusiomis (tur būt, nuo šalčio) nosimis, vienodai apsirengę. Tik Kai kurios moterys ant nugaros turėdavo odinius maišus, iš kurių, iš arti žiūrint, matydavosi, :<aip garuoja garas ir maišo suraukti kraštai būdavo anšerkšnli

Kooperaciją aš taip. Žemės kamuolys apnarpliotas auksiniais siūlais ir tas ap- narpllojimas darosi vis tankesnis ir tankesnis, pasiekia visus žemės kampelius. Ir bus laikas, kai visas žemės kamuolys bu: tirštai apipintas auksinėmis gijomis. Tuomet mūsų planetą l>us galima pavadinti Kooperacijos Valstybe erdvėse. Tie auks’ niai siūlai,' manaip, yra ta nauda, kurią teikia bendras darbas, už kertąs kelią nenormališkam tarpui tarpe gamintojų ir vartoto, jų, kuriame išpunta kišenini nieku, arba labai mažai prie darbo prisidėjbsiems.Tos mano mintys yra poezija Mano vaizduotė tokiu būdu reiš kia ’nenugalinią vieningo darbo — koopėracijos žygiavimą i žmonijos ateitį. Bet ir bė poezijos galvojant, argi netiesa, kac sveiką kooperacijos mintis užkariauja vis daugiau ir daugiau sau laimėjimų žertiėje ir laumė: juostos pavidalo vėliava plėvė subja kur tik ant žemės kamuolio bepažvelgtum. Jeitgii Anglijos pilietis, keliaudamas per visas savu valstybės kolonijas, apkeliauja • visą žemės kamuolį, “pasilikdamas savo valstybėje’ arba “po valstybes vėliava”, taip ir idėjinis kooperatininkas jau gali apkeliauti visą pasaulį pasilikdamas po kooperacijos vė liava, “savo valstybėje”, kuri tu rį pagrindo nuolat didėti ir plės th. tTaip šyajbdams iš prisimenu vieną Įdomų pasakojiiną, kuris tikrai parodo, jog kooperacija užvaldys "visą žemės kamuolį, nes jau jos jėgos pasireiškia net ir ten, kur sunku būtų bet ‘kam apie tokius galimumus ir pagalvoti, Aš girdėjau Įdomų pasakojimą apie kooperaciją... šiaurės leduose. Netikėtina! ? Tat, prašau, paklausykite.Tai buvo tais Lietuvos nepriklausomybės pirmaisiais metais, kai gausingi ešalonai lietuvių pabėgėlių grižo į savo kraštą iš įvairiausių plačiosios Rusijos vietų. Stotyse tuomet nuolat laukdavo pasikeičiančių traukinių minios išvargusių žmonių, su šeimynomis, su menkučiais savo turto dalykais. Tokiu traukiniu teko kartą gana ilgai važiuoti. ir būdamas drauge su pabėgėliais daug ką apkalbėti. Vie • jog duoda du (dažnai ir vieną) nas pabėgėlis, nors pagyvenęs ir; butelį degtinės. Eskimas pada- pTv.dėjęs gerokai žilti*'žmogus, j ro galvos linktelėjimu ženklą.

POPIEŽIAUS TURTUI D ALINA NETURTINGIEMSItalijos ihtmihlnkb Bernardo Šlrozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas-
kad sdtinka, ir krūva prekių.pūs ^Uatyv^, kiitiš prekes iš eski- pirklį auga, o "jis išleidžia ititį- pirktų. Esą, galėtų v^įiku ginamai ntbhkniekiUš;, kūtitlb'si ir valdžia ptadėtą darbą pabėrttti reikia mokėti už d&gtinę...įvairių pabėgėlių kolonijoje veikė mbterti'gydytoj* i& Aitiė- likos. jll ^Uvo f^ŠHadOsšiaurėje ih rtfokėjb- štf ęškiinaiš susikalbėti. Jai būdavo' graudu

ii- savo tikrintojus, jėigū reikli pdstatyti, kad nebūtų degtinė diiodama. Gydytoja, energinga moteris, ėtdėši betrukus savo sumanymą pradėti ir vykdyti, bet turėjo tą nutraukti. Kažin kaip atėjo žinios iš eskimų kraštų, kad ten siaučianti kažin kokios ligos epidemija ir gydytoja, kaip;ę. Tai būdavo eskimų-moterys matant, kjųp. -vąrgšai sakiniai da- su savo vaikais. Kaip tie kūdi- jį gautos degtinės išge?dami vie- r.iai. uždaryti maišuose, galėda- joje likusią, kaip brangų turtą, vo ištverti tokią ilgą ir sunkią gabendavosi į savo užšalusias. Amerikos pilietė, suradusi kelis Kelionę, kaip juos moUno^C&iai-Į ^ak^ jr šįaurįs kuone visarhęti
* A • T- ' - • • • • e • * V ‘ * ’

vo ištverti tokią ilgą ir sunkią i.„;_ 4..1 -.a-ū-ZŽ-J4 tindavo, buvo visai nesuprantama.Eskimams atvažiavus, už mies to prasidėdavo tikra mugė. Pirk
žmones iš vienos amerikiečių misijos Sibire, išvyko eskimų gelbėtiJi išbuvo ten gana ilgai. Valdžia nesirūpino, nes tai buvo privati amerikiečių pagalba. Visai manė, kad visas pagalbos būrys bus žuvęs nuo tų pačių ligų ir nuo trūkumo gyvenime aukščiau civilizuotiems žmonėms, tą atjautė pabėgėlių ko-t eskimų prekių supirkimas, o deg | mitetai, bet štai vieną dieną vi- sunkiai per metus Įgytas prekes. ’ tinės teikimas jiems yra griežtai Sas būrys gi ižo.s Su jais buvo uždraustas. Čia, girdi, jeigu vai- keli eskimai, džia nieko nedaro, reikėtų pa- ligų kovojimą.

• nes naktis... Tiek darbo už niekusi, „ ' ‘ t ?", Pasikalbėjimuose su pabėgėliu komitetų nariais ta daktarėliai, 6 jų daugiausiai buvo tur-; sakydavo, kad reiktų imtis ko- tingų totorių, jau iš anksto lai-Į kių nors kydavo sudėję krūvas prekių, j reikalingų eskimams: Įvairių me Į džioklės ir žūklės prietaisų ir... daugiausiai degtinės, kurią eskimai labai noriai mainė į savo
■ priemonių, kad užkirsti kelią tokiam tamsių yargšų išnaudojimui. Kanadoje, esą, .tam jau-padarytas beveik visiškai galas, nes Įvestas valdiškas) ypač

Išnaudojimas būdavo kuo di.; džiausiąs, būdavo taip, kad nesusikalbąs eskimas išdeda didelę lokio odą, brangius jūros gyvūnų kailius ir pirklys parodo.
uždraustas. Išsiaiškinus apie paaiškėjo, kad pagalbos būrys, • tos amerikietės iš arčiau į vakarų Euro-j vadovaujamatierr > pabėgę", fairs. kaip . žmo-Į nėmspas. susirūpinti ir padaryti, kad eskimai gautų tai. ką yra uždirbę. Čia ta gydytoja iškėlė sumanymą sudaryti tam tikrą koo.

*
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Laikinojo Org^hržacinib Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario 1<> proga mes, lietuviai, jungiamės 

iš naujo sutartinai remti Lietuvos Nepriklauso
mybės atslktymtį ir visais būdais siekti, kad lie
tuvių tauta gyventų amžinai.

šios didžiosios lietuvių Šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis pamirtėti ko Įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių-darbą. , -

Kreipiuos Į organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir i jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi
sose lietuvių kolonijose.

Laikau savo pareiga priminti JAV LB LOKo 
ilusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi- 
iby pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad tie pinigai turi būti 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vyk
domajam .Komitetui Chičagoįc arba Tarybos 
s<5Tiams vietose.

SVYdtiodamas JAV LB Laikinojo Organiza- 
eftrib’ Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą vi1t|, ka<L budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių t&utos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuviu Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai- 
kymo reikalui. • .. f IiALKUNAS

JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 
Komiteto Pirmininkas

♦ 
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Karys,1953 Vasarį© men.-Nr.2 j

buvo ilgiau pasilikęs, norėdamas-pasirūpinti eskimų ir ekonominiais reikalais. Sumani ir energinga gydytoja ilgai važinėjo pas eskimus ir jai pavyko ten sukurti kažin ką panašu į kooperatyvą! Vadinas, iš eskimų seniūnų ji sudarė organizuotą bendrovę (jeigu taip galima pavadinti irganizaciją siaurės šalčių fc&šlVo&l), kuri turėjo rūpintis kiekvienais metais savo prekių išvežimų. Buvc Jobai sunku eskimus prie viso to prikalbinti, nes ii? jų rinktiniai žmonės jau tuiėjo didelį papratimą prie degtinės, bet visas su. įianymas kažin kaip tai gydytojai pavyko.4 Gal čia pasireiškė ’skimu ypatinga pagarba tokiam žmogui kuris daugybę jų Gelbėjo iš aiškios mirties nagųDrauge atvaziawsieji eskimai kai kurį laiką pasiliko. Jie grįžo tik po to. kai smalkioji amerikietė tikrai Įsteigė eskimų prekių supi: kimo koopertyvą. Ki- aip ji nenorėjo: iš eskimų kooperatinę minti turinčios organizacijos turėjo kooperatyvas ir irekes pi:ku! Čia vėl stebėtinai pasisekė ameriMtettei. Ji ėmė markiai veikti, iš vien su pabėgėlių komitetą iš. ktirių ta rpe būro ir lietuvių. BūVo iš karto ūdai yta didelė bėntdrovė, kad ir -u m?žni- Įnašais, nes amerikietė prie to rum v

pirties pastatymo ir taip toliau. ’ Prie statybos darbų reikėdavo net naktį sargybas statyti, nes įpykę pirkliai siiihtė papirktus griovikus. ;Iš anksto buvo numatyta., kad į pati valdžia atpirks iš naujo ko- Į operatyvo dalį gautų prekių, to- Į del eskimai turėjo gauti visaij žmonitšką atlyginimą.-Apie eskimų atvykimo laiką ' pirklių pasiųsti žmonės norėjo juos sustabdyti dar toli nuo vy- kimo vietos, bet kooperatyvo va- j dovybė tą jau numačiusi ir pirklių užmačia nepavyko. Pirmas dviejų kooperatyvų prekiavimas pavyko labai gerai. Eskimai grįžo švarūs ir patenkinti, jų rogutėse, A tarpe kitų reikalingų dalykų, buvo vaistų, vaikams sveikatos priemonių ir taip toliau. Bene pirmą kartą istorijoje prekiavo tikrai kooperatinė šiaurės ledų bendrovė su kita cendrove, gana keistu būdu — svetimų įvairių žmonių svetimoje žemeje sudaryta... Daug teisingumo ir žmoniškumo buvo nešta į santykius eskimų ir neėsk imu tarpe. i
ILietuvis, kuris traukinyje vi- ą tai man pasakojo, sakėsi iš i lės tris metus dirbęs toje bendrovėje ir visa kas kasmet augo >r didėjo. Pabėgėliams paliekant Sibirą, bendrovė tos pačios amerikietės gydytojos pasidarbavimo dėka, nebuvo ardoma, bet ouvo stengiamasi) neardant ko-, aperatinės idėjos, perleisti dai- aą vieliniams gyventojams.Kaip su tuo daibu atsitiko **ė- iiuu, mano pasakotojas traukinyje užtikrinti negalėjo, bei, apie visa ši beveik netikėtina da- V w v-.yką jis pasakojo su šiltais atsiminimais ir turėjo gerą vilti, jtg laumės juostos vėliava nebus nuleista ir ledynu vietose...

Naudingi patarimaiKAD ĮRANKIAI NERŪDYTŲ įrankiai labai genda nuo rūdijimo. Kad nerūdytų, reikia tepti šiuo tepalu: 1 kg. galvijo Jajaus ir apie tiek pat geltono vaško. Sudėti į kokį nors indą ir tą indą dėti į kitą indą su verdančiu vandeniu, kad pervirtų. Galima tiesiog ant ugnies virinti, bet reikią maišyti kad ifei prisviltų. Tepalui ėmus virti, rei kia įpilti alyvos. Alyvos reikia pilti tiek, kad tepalas nei- pbr skystas, nei per tirštas nebūtų, šiuo tepalu reikia tepti geležinius ir plieninius Įrankus. Jis apsaugos juos nuo rūdijimo.♦ * *
KAD BRŪŽIKLIS NEPRIŠIVELTŲBrūžubjrii vrį, žalvari ar kitą koki minkštą metalą, brū žiklis taip prisivelia, kad paskui jis slysta metalo paviršium ir daugiau jo nebeima. Kad tas neatsitilrtų, reikia kartas nuo karto brūžiklį patrinti paprasta kreida. Tuomet ji neprisikels. Šitą “sekretą” retai kas žino. ■ KAD ŠLUOTA ILGAI LAIKYTŲJeigu-šeimininkės, kada plauna iridUs ar' drabužius, likusiu karštu muiluotu vandeniu sumirkys šluotą, tai ji bus minkšta, netrupės ir ilgai laikys. * $MARMALĖDAS Iš PYčlŲ4 svarai pyčių,4 šaukštai lemonų sunkos.4 puodukai cukraus. ’Parinkit nunokusias, bet sveikas pyčes. Nuplaukite jas, nu- Ivpiįt ir Įpasalinkit kauliukus. Sumargykit jas ir sudekit i puodą kaieU su cukrum ir lemono sunka. Virinkit ant mažos ug; neles, dažnai pamaišant, kad ne- pi isviltų, apie 20 minučių, arba iki skystimas sutirštės. Supilki! į karštus, sterilizuotus stiklus, ir tuojau uždarykit aklinai.Pastaba: Jei pyčės nesultin- gOS, galirna įpilti truput vandens, nes kitaip marmaledas bus per- setusas ir galės prisvilti. Dėl stipresnio skonio patartina sumušti kelius pyčių kauliukus ir išimtus iš jų branduolius išvirinti kartu su marmaledū.* * ' įKOTLETAI Iš RŪKYTOS TRESKOS (COD)’Žuvies krautuvėse parsiduoda gražiais geltonais gabalais rūkyta žuvis, angliškai vadinama cod Mes ją lietuviški vadinam “treška”. Amerikoj iš jos daromi kotletai (fish balls). Ta žuvis yra labai sūri, todėl reikia ją Užpilti Vandeniu ir pastatyti •mt gntb pečiais? kai vanduo su-

ir įdomūs dalykaišils, reikia jį nupilti ir užpilti šviežio;, kai.tas susils, vėi nupilta. Dabar žuvis bus jau išmirkus. Supiausiyk ją smulkiai. Išvirk bulvių ir suinnK jas. Kol bulves karstos, suažk žuvį ir gerai išmaišyk- Bulvių turi būt bulvės Karstos, suaek žuvį ir ge- stnesio, padaryk Kotletus ir kepink karštuose taukuose tol, kol gražiai paruduos. Kotletus visana cek į verdančius raukus.Del įvanumo, piles Kepmimą KOrlėtus galima pavilioti išplaktame kiaušinyje ir apibarstyk duonos trupiniais. ♦ ♦ ♦
ŠARLOTĖ Iš OBUOLIŲObtlbliai turi būti rūgštūs : ir lengvai suvėrdami. Nulupk juos, suskaldyk ant keturių danų, pasalins sėklas ir šupiaiis- . tyk ploiiėi; paskui pabarstyk oūkrūm ir cinamonu. Galima įdėti šaukštą medaus. Išmaišyk ir pastatyk į sali Dabar išplak porą kiaušinių, Įpilk pusantro puoduko pieno ir sumirkyk apie tuziną plonų riekučių j baltos duonos. Paimk keptuvę, ištepk su sviestu ir išklbk dugną duonos riekutėmis; tuometį - padėk eilę obuolių ir yęŲ^lę 'duonos, iki medžiaga; Aitpat viršaus turi' būti drama. Uždėk keletą gabaliukų skiesto ir kepk kokią valar^^^^Č) karštame pečiuje. Šarlotė valgoma kaip pudingas. GalWai užpilti grietine, ar r pienu. j j.■> * *

KEČAPAS IŠ POMIDORŲImama šitokia proporcija.1 pekas raudonų pomidorų,5 supiaUstyti svogūnai,1 gąivUtė česnako, .2 raudoni pipirai (be sėklų), j i-fe lapelio,1 šaukštas druskos,1 šaukštas kvepiančių pipirų, J šaukštas salierų sėklų, 1 šaukštas ankštipipirių,1 lazdelė cinamono, puoduko cukraus.2 puodukai acto.Imama šeši & piriirūbsiils dalinius ir virinąma juos iki daržovės pasidaro minkštos. Tucknet .■pertrintą per sietą, sudeda cukrų ir visus prieskonius, surištas į švarų audeklo šmotelį ir- virinama smarkiai, dažnai pamaišant, kad neprišviltų. Kai nU- verda iki pusės ir mainys jau sutirštėja, tada prieskonius išima, supila actą ir paViriiia dar 10 minučių. Verdantį kečapą supila į sterelizuotaš karštus stiklus. uždaro aklinai. PaSidaro apie 6 kvortoš kėcdpb.
Magdalena. Suiaitienė• Nėra pasaulyje didesnio pasitenkinimo ir net laimės, kaip padaryti kam ką gera, 6 j-pa- ifrgai savo tautiečiais.

t
darbo patraukė daY daug etinių gyventojų. I bcn- vcikimo organus buvc iš lietuviai. Po didelės ko. turutuoliąis totoriais i*: ' '- ii- bendrovėj.1 pilki:einivos

Kitaverkėjai išgavo is vietinės va!. įdžiriS ?aū s?.na daug pfelengv mu. gavopą pradžiai. Eskimų atvykimą; lai! buvo arti, todėl buvo imtą si pasiruošimo darbų: mainų) prekių parūpinimo tam tikro*
imt vienkartinę pašai

— Britų barlx) departamento jaskutiniai duomenys rodo, kad <raš1o dirbančiųjų pragyvenimo standartas per paskutiniuosius .uotus pakilo.džio spaustuvę.
— Niekas nesustabdys Ižrfie- fio Vyri£ušX’bės ūtto koloniją .teigimo dcšiniajaim? Jordano įpės krantA. — jRiręikkė pirnl- jėras Begin.
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ALEKSANDRO MANTAUTO ATSIMINIMAI APIE PŪTVI
(Tęsinys)

Vladas Pūtvis

.’F’

L

Grįždamas Kaunan, buvau apsiginklavęs žiniomis apie pokarinę Lietuves podėli ir ap’ė šaulių veiklą provincijoje. Parsivežiau taip pat ir Įsitikinimą, jog šauliai būtinai reikalingi mūsų tailtai. Mano patirtis atitiko Pūtvio analizei,, o mano troškimai —jo skelbtiems uždaviniams bei tautos ateities'vizijai. Todėl daviau jam teigiamą atsakymą.Daug džiaugsmo patyriau daugiau negu pusantrų meti] dirbdamas VL Pūtvio vadovybėje kaip LŠSigos Centro valdybos Kultūros ir Propagandos, skyriaus viršininkas.: Lengva buvo su juo dirbti, neš-jis buvo ne tiktai sąjungos viršininkas ir pirmininkas, bet ir šauliškosios ideologijos kūrėjas, mokytojas, bei vyriausias autoritetas. Kilus neaiškumams j ar abejonėms, buvo į ką kreiptis. Pūtvis reaguodavo Į kiekvieną klausimą gyvai, intensyviai. Kiekvienas jo atsakymas, <. kiekviena nauja darbo, diena, jam vadovaujant, man buvo tikrojo šauliškumo mo^ręKt.'' •' v S - 'Greitai sužinojau, kiek daug Pūtvis ir jo bendradarbiai.buvo padarę, besipriešinant Hymanso projektui, ir pats Tuoj įsijungiaū į tą akciją. Prof. Matusas vėliau rašė, jog. šaulių -laikysena šiuo klausiniu buvo lemiama: “1921 Įrietais Šauliu Sąjunga pranešė vyriausybei visuomenės nuomonę apie vadinamą Hymanso projektą. Ji rašė “gavusi iš S-gos Centro bendradarbių, skyrių vadų, instruktorių h-kaulių būrių raštu ir žodžiu edę pareiškimų”, kurie rodė nėpasb lenkinimą, šaulių nuomonė ir veikla šituo klausimu pasirodė lemiama... Jau 1.920 metų pabaigoje pirmininkas Pūtvis bu-

vo kviečiamas ministro .pirmininko, kad praneštą apie politinę padėtį. Dėl to jis dalyvavo ministrą kabineto posėdyje, kai buvo svarstomas Hymanso planas Vilniaus klausimui išspręsti”. (J. Matusds, kaulių Sąjungos istorija, p.p. 190-197).Mat ūsas čia dar prideda, jog “šitoks Sąjungos elgesys buvo galimas, kadangi jis buvo normalus pagal ano meto mūsų valstybės politinę santvarką, galima pridėti, ir tradiciją”. Ęs- mėje sutikdamas su Matusu, turiu dar pastebėti, jog tradicijos ’pačios savaime neats’randa. Hymanso projekto metu Lietuvos R spubUka buvo jaunutė ir teturėjo labai nedaug valstybinės patirties. Tradicijas reikėjo čia pat sudaryti, sukurti. Ir kaip tik dėl to Pūtvio padėtis kovojant prieš projektą buvo ypatingai sunki. Jis su savo bendra-
ŪkininkasJules Breton
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Bet ir vienas mano šūvis būtų padaręs skandalą viso Kauno darbiais stovėjo tarp dviejų ug- mastu“, nių. Iš vienos pusės, jis negalėjo! nieko nedaryit, nes buvo įsitikinęs. kad Hymanso projekto .priėmimas būtų, jei ne mirtinas, lai baisus ir sunkiai pagydomas smūgis lietuvių tautai ir valstybei. Iš kitos pusės, net ir ture- skubus reikalas. Ministeris dar damas stiprų šaulių ir kitų susi-|man sakė. jog niekas manęs ne

Apie kitą įvykį Pūtvis man pasakojo maždaug taip: “Kartą Krašto apsaugos ministeris majoras Sližys telefonu paskyrė man pasimatymą ir pridūrė, kad manęs jau laukia, nes yrag niekas manęs nesulaikys. Iš to supratau, kad budėtojai painformuoti apie mano atėjimą. Pas minister} buvau ėjęs daug kartų. Jis — labai išauklėtas. Prie durų man netekdavo laukti ir daug budėtojų j mane pažino. Dėl to paskubomis ; ir susirūpinęs reikalo svarbumu artėjau prie ministerio kabineto durų. Bet staiga du karininkai, lyg susitarę, abu :iš karto prieš duris pastojo mari kelią. Vienas iš tų karininkų 'iš matymo buvo pažįstamas. Iš pradžių man pasirodė, kad jie šposuoja; Bet atidžiai pažvelgęs pamačiau jų : piktus, net grėsmingus veidus.’

pratusių lietuvių pritarimą, jis negalėjo griebtis diktatūrinių arba revoliucinių priemonių demokratiškoje valstybėje. Todėl jis aną.?kartą,- aukščiau aprašytajame Kaimo šaulių susirinkime. ;ša uli ų ■ S.-gos salėj e, tur ė j o taip atsargiai kalbėti.Hymanso projektas buvo vienkartinis dalykas. Tačiau santv- kiuose sū kariuomene Pūtvis visą laiką buvo tarp dviejų ugnių arba dviejų bedugnių. Tie sam 'tykiai i jam visą laiką nedavė ramybės, jį jaudino ir nervino} 'paręikalavo didelių dvasinių jėgų. privertė trauktis iš sąjungos vadovybės, ir, mano manymu, j Ir kai jie pajudėjo man grąsiri- stipriai prisidėjo prie jo aukšty-j darni, tai staigiu judesiu griovos mirties. IPūtvis man daug kartų pasakojo apie jo Įvairius susidūrimus su kariškiais. Du iš jų čia trumpai atpasakosiu.■ Kartą būdamas Kauno geležinkelio stotyje pilnoje šauliš- koje uniformoje, jis buvo apsuptas būrelio kareivių, kurie. grasino ji primušti, kaip šaulių! vadą. Bet spėjo tik išsikolioti, ■ nes pastebėjęs triukšmąująnaus ’ kareivius atskubėjo karininkas ir juos sudraudė. Kareiviai išsi-1 skirstė. Pūtvis sakė: “Žinoma,* turėjau mauzerį, ir, gindamasis -’ nuo mušimo, būčiau jį pavarto- ' jęs. Būčiau galėjęs ir ką iš publikos sužeisti. Sunku pasakytu

Pasitarlmas ALTo veiklos reikalaisLietuvių Tarybos kaltinimus.Gen. sekr. inž.būstinėje. Pirm. dr.1 kas painformavo.visiems senatoriams n manams, prašant įsijung. rio 16 minėjimus, radii; valandėlėms išsiųsta 23 juos.? lės su įrašytomis kalbomis V < sario 16 proga. Tuo pačiu Įnik išsiųsta 225 laiškai kunigams i išsiųsta apie 2000 laiškų su są lankų apie ALTo darbą siekia Lietuvai laisvės.spausdinta 10,000Ižd. M. Prnnev gė, kad £n. Be praėjo J Tr: ;’ minėjim

Amerikos valdyba sausio 28 d. turėjo po-j sėdi savoK. Šidlauskas pravedęs šį posė-, laiškai dį, painformavo, kad jis dalyvavo Sandaros suruoštame ALTo garbės pirmininko dr. K. Bobelio pagerbime. Taip pat dalyvavo sen. Ch. Percy bankete Chicagcje. Jam teko dalyvauti ir VIJ Ko, ALTo ir Liet. Bendruomenės atstovų pasitarime, kur buvo sudarytas branduolis jungtinio organo, kuris stengsis pa-, dėti lietuviams neleistinai kai-į tinamiems remiantis sovietinių į-taigų patiekiama medžiaga. Piim. dr. K. Šidlauskas turėjo pasitarimus ir su Lietuvių Bendruomenė- pirm. dr. A. Butkum dėl veiklos koordinavimo.Posėdyje nuspręsta įsijungti į 
į naujai organizuojamą pavergtų j tautų sąjungą — Freedom Fe-Į j deration. Dr. K. Šidlauskas pra-> nešė apie Jungtinio Pabaltiečių amerikiečių komiteto iniciatyvą siųsti laiškus JAV vyriausybei dėl tų netikslių kaltinimų ir bylų lietuviams ryšium su nacių darytais nusikaltimais Lietuvoje.Viccepirm. T. Blinstrubas papasakojo, kad jam teko dalyvauti Čiurlionio, galerijos 25 m. sukakties ir dail. Z. Kolbos 10 m. mirties minėjimuose ir ten pasakyti kalbą, be to — pravesti kun. J. Prunskio pranešimą apie Europos parlamento rezoliuciją: pranešimas įvyko sausio 22 d. Chicagoje.Vicepirm. dr. L. Kriaučeliū- nas pasidžiaugė sėkmingais ATLIKO, ALTo ir Liet. Bendruomenės atstovų pasitarimais. Buvo nusistatyta sudaryti bendrą ko-

vadovybės; be visuomeniškumo- Į savanoriškumo prado. Tuometį sunkumų ir nesusipratimų su į kariuomene nebūtų buvę, orga-Į nizacijos administracinis apara-1 tas .būtų funkcionavęs kaip ge-{ rai patepta ir suderinta, prityru- ir siu mechanikų prižiūrima mašina. Bet sugriuvus valstybei kariuomenei, būtų griuvusi šaulių Sąjunga.Galėjo Pūtvis pasirinkti grynai visuomenišką darbą, be ginklų, Tuomet domėtis nebūtu V ginčytis dėl giynai civilinės organizacijos visu omeniškumo. Bet šaulys be ginklo rankoje būtų buvęs menkas Tėvynės gynė-Į jas. Pagaliau, rinkdamasis vi- mitetą, kuris padėtų lietuviarns

Iriau mauzerio. Nespėjus mauze- rio ištraukti iki pusės, jie bematant atšoko nuo manęs, ir aš jų daugiau nemačiau. Tada laisvai įėjau Į ministerio kabinetą. Ministeriui apie incidentą su karininkais nieko nesakiau”.Panašių incidentų buvodaugiau; čia parinkau tik porą ryškesniųjų, kuriuos pats Pūtvis pakartotinai buvo minėjęs. Pūtvis iš tokių susidūrimų nedarė tragedijos, nes juos laikė tiktai daug didesnio dalyko simptomais.' O tas dalykas —jau Įvairiais būdais aukščiau užsi-I mintas— buvo Pūtvio pasirink- ’ toji sąjungos kryptis ir tos krypties nesupratimas bei pilnas ar dalinis atmetimas kariuomenės, visuomenės ir net pačių šaulių tarpe.Sąjungai kelią Pūtvis parinko patį sunkiausią. Jis 'galėjo pasirinkti kitus kelius, žymiai lengvesnius. Galėjo -^kaip sąjungos kūrimo pradžioje buvo siūloma— padaryti šaulius gry- ‘r steigti naujų partiją. Bet nuo nai karine organizacija, pilnai! to būtų nukentėjęs ir galutinai priklausoma nuo kariuomenės pražuvęs sąjungos nepartinis-
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kad išsiu

Tu sąlankų ' ■ egz.

' (
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iririrbe kariško paruošimo, kariškiai būtų nustoję šaulių organizacija, ir reikėję nuolat su jais

suomsnišką darbo sritį, Pūtvis būtų galėjęs glaustis prie kurios nors jau egzistuojančios .politi-1 nės partijos arba priimti Vinco | Krėvės Mickevičiaus pasiūlymą
kuriuos neleistinai traukia į teismus Specialių investigacijų įstaiga, naudodama sovietinius

orte.tsant av:em ■ sekretorius — irž. G-'v:*u- viccepirm. Teodorui E ’ ‘ ”b balsams pasiskirčius, r ei vTen negavo % balsų daugumo- seki toriausč ir komisijų sudarymo šiai kadencijai atidėta kitam p sėdžiui.
ALTo InĮormacis Jei nori kur nors greitai n važiuoti, tai tą atliksi smbuk se. Mat, ambalansas nežiūri k kios šviesos būna pakelyje.

MEET THE CHALLENGE!nepolitinis tautiškumas, jungiantis.visas sroves, visas pašau lėžiūras. Pūtvis atsisakė visų šių kelių ir plsirinko pirmąjį, sun- kiausiaąjį.r Ir pasirinkęs jo paties žodžiais, gavo į kailį iš visų pusių. Kariuomenės atstovai jį puolė už pėr didelį visuomeniš- kuma-savanoriškuma, visuome- nės atstovai. — už per didelį, ka-: riškumą, o. Įvairios partijos — už joms nepriklausymą, už atkaklų bandymą ąiekti šąuliškų tikslų einant “pro-šalį partinės politikos kovos”. (JI, 129),’ (Bus daugiau).
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Aleksas AmbroseCHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS... autorius, paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią Chicagos lietuvių istoriją(1869 — 1959 metai).664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

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

H ilk hk k ih H it a a q ži J
Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Judu* 125. Kieti rHeliiL

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

'• LITEKATORA, lietuvių Hteratftros, meno tr mok 
1954 in. mettaštU. Jame yra vertingi, niekuomet nesenriė, VU 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. IcnJV ~ 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K M* • 
Meilaus straipsniai bei studijos, fliustractos 
M.K Čiurlionio. M. Sileiklo, V. Kašubo?. A. F'’ 
kūrybos poveikslaia. 365 puri. knyga k?’~’ '

5 DAINŲ ŠVENTOS LAUKUOS 
Halų Šokių pirmūnės Juozės Vaič’ū^V' 
šventes bei jų istoriją !r eigą. Worn- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stVrmT 
bei užkulisiais. Studija yra 151 nūs1

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENTA' 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gv 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli *o ' 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsnelia’*? T’- 
parduodama tik už KL

I'

• LIETUVIŠKASIS PAMARĮ?. H—r- 
Icomiai parašyt* studija apie Ryty~ūri’? rr-.’ 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašvmai !r-.- 
lietuviui. Leidinys fllustruota* nuotraukomis sar-- 
vitovardfių pavadtnimaMr jų vertiniai J vokh- 
mudlngoje S35 pmt knygoje yra Rytprūsių iemėja

er KJ ETOMIS OM1, rašytojos Petronėlės o- - 
minimai Ir mlntya apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvon , 
maišiais bolševikų*okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapj 
bet kainuoja tik t3.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoMocionlerius. nesupi 
lai Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje: tik 
Jurgio Jašlnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenime ir r 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmodnu^ fei: 
Knyga yra didelio fstimato, 265 puslapių, kainuoj*
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■ JAV LB-ėje būtų kirų politinių įtikinimų vąliįpvaiį 
Illinois valstybės įstaigoj registruotą Bendruomenę par
traukė teisman. Teismas ėjo kelis m^us, bet nieke ne
laimėjo. Samdė advokatus, mokėjo didęles sumap pinigų, 
bet klausimo neišsprendė.

Illinois valstijoj veikia dvi Bendruomenės: regist
ruota ir neregistruotoji. Kiek teko girdėti, neregistruor 
toji ir vėl trauks teisman registruotąją, nes frontininkai 
negali pakęsti, kad būtų ne jų kontroliuojama ji bendruo
menė. Jie net nenori tartis, kąip tų dviejų Bendruomenių, 
veikimą suderinti. Kaip Leninas 1903 metais netoleravo 
jokio nukrypimo nuo jo politinės linijom; kaip 
tr.p?s kancleriu, netoleravo jokias Roehma ar kitaip gaL 
vejančios grupės, taip ir frontininkai netoleruoją: kad ir 
švelniausios- kitos nuomonės. Jie paskyrė kitus žmones 
Bendruomenės priešakin, o reorganizuotą Bendruo.r 
menę ir vėl trauks teisman. Jie patys- nepajėgia nuro- 
dvri argumentų tokiai netolerancijai, užtat griebsis ame
rikiečių teismo*

Netoleranciją frontininkai permetė į Amerikos lie
tuvių politines grupes. Nepajėgę užgniaužti reorgani
zuotos Amerikos Lietuvių Bendruomenės, jie pradėjo 
skaldyti ne vieną, bet visas grupes — Amerikoje ilgus
metus veikusius krikščionis demokratus, tautininkus, A. PLESKYŠ 
sandariečius, socialistus ir įvairaus plauko liberalus, de- ■ 
mokratus, respublikonus ir jokioms politinėms partijoms. 
nepriklausančius lietuvius. Daugiausia nukentėjo Ameri
kos liet, krikščionys demokratai. Jie pradeda atsigauti, bet 
tąi. ne toks lengvas dalykas. Kova yra sunki, nes spaudos 
organas nejučiomis išsmuko iš krikščionių rankų, Fronti
ninkai netoleruoja nė vieno krikščionio demokratą, kuris 
turi drąsos kitaip galvoti ir pajėgia- frontininkams pa
sakyti ne. Krikščionys yra suskaldyti. Frontininkams 
maloniau bendradarbiauti su komunistu, negu su krikš
čionių demokratų istoriją, filosofiją ir. visuomeninę veik-- 
lą žinančiu krikščioniu demokratu,

Suskaldyti, yra- Amerikos, lietuviai socialistai. Su
skaldė bendradarbiavimas su priešu; Rusijos socialdemo
kratai atsisakė bendradarbiauti su komunistais; Vokie
tijos socialdemokratai, apgynė Berlyną-nuo komunistų, ir u 
padėjo pagrindus demokratinei Vokietijos respublikai.. 
Tokios nuomonės yra ir lietuvių sociąldemokrątų dąųgu-* . ___ ___ .
ma, bet keli įtakingesni, pareigūnai su savaįšiais. nebe- aąi. ir 
kalba, nes jiems artimesni yra bendradarbiauto jai su 
komunistais.

Esame susiskaldę
Niekad visuomeninis Amerikos lietuvių gyvenimas 

nebuvo taip susiskaldęs, kaip jis yra šiandien. Jeigu 
Amerikos lietuviai norėtų vieningai parodyti, savo galią 
ir imtųsi lietuviams naudingu būdų, spręsti kuri, nors 
svarbesnį klausimą, tai nepajėgtų.

Pradžioje nesusipratimai prasidėjo dypukų atvežtoje 
Amerikos Lietuvių Bendruomenėje, kitaip dar vadina
moje JAV Lietuvių ^Bęndruomene. Ji turėjo sujungti vi- 
ai^įĄiųęrikfisdieltuvius į vieną didelę lietuvių organiza
ciją, bet visų apjungti nepajėgė. Jeigu po kapb’vatvyku
sieji lietuviai būtų prisilaiką dėniokratinių. sugyvenimo 
principų ir būtų JAV“LB vadovybę rinkęs demokratinių 
būdu, tai šiandien gal dr turėtume vieną. JAV Lietuvių 
Bendruomenę. Tačiau organizatoriai nepajėgė tokios or-' 
ganizacijos Amerikoje sudaryti. Jie organizavo JAV LB, 
bet norėjo taip viską sudaryti, kad tiktai, jie valdytų 
naują junginį. Amerikos lietuvių dauguma nepritarė or
ganizatorių filosofijai ir visuomeniniam darbui, tai orga
nizatoriai nebūtų buvę išrinkti: vadovybėm Tada: jie 
griebėsi apgaulės. Jie pradėjo balsuoti paštu. Nešė balsus 
žmonių, kurie toje vietovėje negyveno ir negalėjo balsuoti.. 
Šitokiu būdu “laimėjo” daugumą ir perėmė JAV LB va
dovybę. Šitoks elgesys sukėlė protestus.. Lietuviai buvo, 
pasipiktinę tokia apgaule ir su suktais žmonėmis neno
rėjo jokio bendro darbo dirbti.

Pasipiktinę apgaule ir klasta nenorėjo dirbti su bal
sų klastotojais ir sudarė tokią Bendruomenę, kurioje ap
gaulė ir klasta nebūtų toleruojama. Sudarytos kelios to
kios Bendruomenės apylinkės ir užsiregistravo Illinois 
valstijos JAV L. Bendruomenė.

Nieko blogo tokiame Bendruomenės įregistravime 
negalėtų būti. Jeigu vienos ir kitos bendruomenės tikslai 
yra tie patys, tai kitur registruotoji neturėtų protestuoti. 
Laikas abi organizacijas būtų suvedęs į vieną. Organiza
cijos vadovybės žmonės keičiasi. Laikui bėgant, būtų viams nustatyti faktus. Jos mano, kad .šitokiu elgesiu 
rasta bendra kalba, o ši būtų nuvedusi į bendrą darbą, padės atstatyti lietuviams reikalingą pasitikėjimą: Tada

Bet valdyti norėjusieji negalėjo pakęsti, kad Illinois gal bus galimas didesnis bendras lietuvių, darbas.

sijjĮfc britų Ar danui keąiservąfo- 

demokratai- šitą-. daĮyką varė to
lyn. Buvo, perduotą i .poĮitmę 
komisiją ir polįtnė kpmisiją 

Nėra reikalingos vienybės ir liaudininkų tarpe. Bar j vienbalsiai nutąpė‘1|ąidąjyįkį;įke&-
- - - - - - - - - - ti, Į Eurepos Toje,

komisijoje yra ' ir. komunistu, 
t^et kai reikėjo balsuoti, jiemą 

-;buvo- gėda balsuoti'’ pries’ tai; ir 
jie išėjo — nedalyvavo balsavi
me. Ir tuo būdu, ta politinė kūr; 
misija vienbalsiai nutarė šitą 
reikalą. ;. ■ r *

Dabar tas britų* .Simons kal
bėjo: ' •

“Džiaugiuosi’galėdamas pasvei 
kinti galerijoje dabar esančius 
Pabaltijo tautų atstovus, atvy
kusius į mūsų parlamentą. Kai 
kurie iš jų turėjo keliauti daug 
tūkstančių mylių, kad galėtų bū
ti su mumis šiuose debatuose. 
Aš dėkingas savo rinkimų apy-

prastai-liaudininkai laikydavosi duoto žodžio ir-per prie
vartą nesiverždavo visuomeninių organizacijų priešakiu.. 
Dabar liaudininkų, pirmininkas parašė laišką, kad; jis, 
Ligų jo neatsiprašys, tai išeis iš ALTo vadovybės. Viešai 
buvo pasakyta, kad jo neatsiprašys, o jis-vis dėlto> nutarė 
neišeiti. Jis užsispyręs nori dar bent šiais metais būti 
vadovybėje, o ateinančiais metais jis savoy pažadą.' jau 
vykdys.

Visas šitas erzelis sukėlė tokį sumišimą, kad lietuviai 
dabar netinka jokiam organizuotam darbui. Kol nebus 
nustatyti faktai ir nenustatyta tikrovė, lietuviai negali 
kalbėti apie joki didesni ir vieningą darbą. Apie visus 
visuomeninius darbus reikia nustatyti tikrus ir tikslius 
faktus. Kai tikrovės bus nustatyta, tai ir vėl bus galima 
rasti bendrą darbą.

Naujienos yra pasiryžusios padėti, Amerikos lietu-

II OZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Mariotė beveik pusmergė, gal kokių penkio
likos metų. Viską puikiausiai atsimena ir mato. 
Ne tik mato, bet ir pergyvena, jaudinasi, tarytum 
va dabar tebelakstytų po Purplius.

Purpliai — josios sodžius gimtinė. Ji pačiose 
Dzūkų krašto įsčiose. Ramus, malonus kampelis, 
glaudžiai prisišliejęs prie Merkio. Paupio galu- 
sodės su savo pirtelėmis, daržinėlėmis,, gurbais vi
sai baigia šliaužti nuo kranto. Kad ne juodalks
niai — tvirti, šakoti, gal ir nušliaužtų, krantas 
neaukštas,, nuolaidus. • .

Jų sodžius jaukioj lygumėlėj. ToJiau. pušynė
liai ir tankūs pušynai: su eglynais. Kai papučia 
iš tos pusės vėjas ir saulė pakaitina dar, tik kvė
puok ir gardžiuokis. Toks skanumas, tiek judru
mo pasidaro.

Anapus status kietas šlaitas, kaip sūris kir
viu nukirstas. Ten Merkys putoja, šniokščia ir 
suka baisius vetpetusl šiapus ramiau. Čia daug 
tvyn,ų, acaukų ir cikavadų. čia plaukioja, turškia 
.savo sodžie is žąsys, antys. Čia ir lydžiai prisi
laiko. O mekšrų ir kitokie mailiaus tarp ajarų, 
nendrių,’"dp dumblo •*

Mekšru u i nie as žuvim nė nelaiko. Ligi so
ties lydžių. Piemenys iš dykumo prisigaudo ran
kenas pamerkęs geliuose upėtakių. Praveria nu-

Grant PurkeM. LILEIKIS

is kalbėjo:
“Dažnai męs pažymime asme-

kurčia laisvei ir demokratijai 
savo, imperijoj”.

- Tito kalbos ir pasibaigė. Bet 
prieš balsavimą buvo padaryta 
tokia lyg ir pertrauka. Po tos 
pertraukos dar buvo toks aiški- 

♦nimasi, ir čia išėjo komunistai 
■ graiku ir prancūzų. Mums buvo 
tiesiog koktu žiūrėti. Prancūzų 
komunistas Robert čhamberon 
(Šambęron, nežinau kaip tikrai 
jis rašosi. A. PI.), jis kalbėjo, 
kad;čia ta rezoliucija tokia pro. 
yokuojanti, kad čia- sako: “Na, 
kokia čia priespauda. Ameriko
je negru priespauda' taip pat 
yra”. Tai vot, šitaip jis kalbėjo 
prieš tą rezoliuciją. Ir kitas grai 
kiį komunistas Dirnitrįjus-.^da- 

Cą jis ten burbuliavo’ aš

Europos, tautų parlamentas-seimas 
?! ir Pabaltijo valstybes
(Tęsiąysi jis palaikytų- šį reikalą. Paskui,

privačiame pasikalbėjime jis šį
Britų konservatorius Richard! reikalą taip pat paminėjo. Toliau 

Simons, ‘labai mums palankus) jis kalbėjo: 
žmogus, pradžioje pasidžiaugė; “Dažnai męs pažymime asme- 
kad. jis gali prabilti į parlamentą nis, kurie yra persekiojami, bet 
šiuo klausimu, kuri iškėlė britų šiandien mes kalbame apie pro- 
ir danų konservatoriai. Matote; blemas, čia kontįnentaliriėje Eu- 
Estįjps, Latvijos ir Lietuvos klau - ropoję ir. mes-7 paliečiame likimą 
simą pirmięji iškėlė ir pąsiūlė šimtų tūkstančių žmonių, kū-. 
britų ię danų konservatoriai.-Pas riems yra paneigtos teisės, kū
juos (Europos) parlamente yra- nas mes čia Europos Bendrijoje 
tokia nerašyta tvarka, kad jei laikome savaime suprantamomis, 
kas nors pągįūloj .tai. jĮę pate git# - Europos parlamentas tūri paro-.

■;dyti solidarumą Baltijbs valsty--. mon. , E
bių ■/tautoms’*, jis pabrėžė. . ihe^ąlftt pasakyti. Graikiškai ne- 

. Toliau kalbėjo^ italų respūbli-Jsūprantm nors tos -kalbos grai- 
konas Jas Gawronskit, iš pavar
dės galite suvokti, kad jis yra 
lęnkų kilmės. Jis kalbėjo šį-

.taip:
“Po susitarimo-tarp nadrį rr 

komunistų, Baltijos valstybės ta-, 
po Staline okupacijos auka, — 
ir. toliau jis kalbėjo, — truputį}! 
daugiau kaip prieš metus, ar
pais esu. buvęs Vilniuje, ir savo- 
akimis mačiau, kaip ten vyksta; 
rusinimas, kaip ten yra bažnyčiųi 
paverstų sandėliais ir antireli
giniais muziejais. Galėjau pa
tirti ir KGB slaptosios policijos 
veikimą, kai ji pačiame miesto.

■ centre fiziškai sukliudė kalina
mo disidento žmonai, kuri bu-’

išversti;;' .-L : 'J-'-'

Taigi, tie du komunistai-jau 
pasisakė; prieš tą pezoJiųciją. Ta? 
da atsistojo parlamento, atstovas 
prof. ’ .Wilhelm ' Hahn. Paskįau, 

. pnyaciapiejsū .juo susitikime, .jis 
pasakė,, kad jis esąs' vieniniėlis 
parlamento atstovas kilęs iš. Pa
baltijo valstybių.: Jig .'yrą Esti
jos vokietis,' buvęs Hėįlsgęvo 
profesorius ir. to .universiteto 
rektorius. . Dabar, rodos, yra 
pen si j Oj ey Jis. savo. kalboj e reiš
kė pasipiktinimą,' kad Europoje 
tebeegrištuoją kolonializmas, ki
lęs Įš?* Stalino - Hitlerio pakto. 
“Tu šalių žmonės, bųš laimingi, 

yp sustarusj. su. manimi papasa- kai mes kalbame ųžl jūos”.
koti savo istoriją”. Toliau, jis pQ visu. Šitų-kalbu buvo baisa-

■ italų vardu, parlamente’esantį; vimas, kiekviaiam'nariui pasi- 
lenkas kalbėjo: “Mes neturime’ sakant savo pavardę,, iy• labai di- 
dovanoti už daromas, neteisybes,! dele balsų dauguma rezoliucija 

linkės žmonėms, kurie skatiho vien dėl to, kad’ po. jų, nors irų poėjo- * 
j mane, šiame reikale’L praslinko daug metų. Sovietų1 ’ (Biis daugiau)

Žinote, -Britanijos lietuviai S-ga kalba apie .pažabojimą gjn- _____ - _______
jam Įpūtė tokio entuziazmo, kad klavimosi. bet visada pasilieka PIF.OTE JAV TAUPYMO BONL>

garoj kukelius ir paleidžia ant virvučių, pririštų Virtinės jų ant užlų. Ale kokie baravykai, vien tik 
prie juodalksnių, žiūrėk pavakare ai’ paryčiu jait 

i ir narsto pasižabojęs lydys. Ale koks dičkis ir 
’nesuvaldomas, kol užbumbina kočėlu per. pakaušį;

Dėdė Anicetas susiriesdamas spihdavosi, kad.
matęs čia pat Merkyje žilą apsamanojusį lydį. Ala*

baravykėliai, patys, sultingieji, iš po sodriųjų sa
manų. Didžiųjų; nieką nerenka^ kojomis spardo. 
'Jų kaip mėšlo miškuose., hr uogų prisivirinta, vi- 
soldų, Pilvoti paliVonai. pūpso viralinėj. Dabar 
miškas tik vyrų karalystė ir geriausi uždarbiai.

ir veža
illdivo ua Jjai męiAjju ; UA V^IU K#<|aLJ«ltį lx geriaUSl U2XN

tai bestija buvęs. Plaukia, sako, kąip keltuva koks* Į Antroji- rugšagiūtė jiems prasideda. Kerta i

ravo: “Tau vis kad išlėkus. Vis nenurimsti na
muose, kaip ta kregždė savame-lizde’-:'

Tėvas tik nusišypsojo ir tarytum, subarė mo. 
tinąr“A jau kalgi jai ir nepavažiuoti, jei tik turi 
akvatos. Mergų man užteks iki valiai. Dah ko ge
ro, žiūrėj tų- vėl map sugraibysi kokią. Juk tau 
ant tų mergų sekasi*. ' ’

Kai Vokietijos pasieny dundėjo patrankos ir 
likusius Lietuvoje vyrus vųrė per komisijas, jau 
jie buvo Amerikoj. Čia keliai išsiskyrė: vienas 
brolis nuėjo į sbokjardus, antras — į mainas ang
lių kastį o £ pateko siuvyklom

Pristatė prie apikaklių Iš pradžių buvo mo
kinė, mokėjo už valandas. Paskum, kai įgudo, 
g'avo dirbti vienetais ir atlyginimas nuo apikak- 
lės. Svarbu, kad uždirbtų ne mažiau, kaip nusta
tytą savaitinė norma. Kas daugiau — laimikis. 
Priešingu atveju — lengvas kelias į gatvę.

Ir prasidėjo vien, tik apikaklės — rudos, mė
lynos, pilkos, juodos. Per dieną dešimtys, per mė
nesį šimtai, <r kiek per dvidešimt metų? Rodos, 
viso milijoninio miesto švarkų apikaklės vien tik 
kruopštūs jos rankų ir akių darbas.. Toks'kruopš
tus ,kad vedąrit dygsnį pyre dygsnio, siūlę prie 
siūlės net akyse pradėjo re^bti ir temti. Siūlo

Vanduo tik šiūpt šiūpt į abi puses. Anties ar žą- medžius,, malkas,, kur nurodo miškų pirkliai, 
sies nė iš tolo. Jei kuri, užsižiopso, tai tik plekat. f Kai šąlpiąii užsvilina,, tvoros paukši ir miške 
snukiu į papilvę ir numeta; kad- nesipainiotų; , medžiai traška, kai naktinis toks šaltas šaltas pil- 
Dėdė žiūrėjęs žiūrėjęs, kas gi bus toliau. Lydys nu veidu žvelgia mėnulis, alkani vilkai pradeda 

’mėgauja sau: čia paplaukia, čia vėl apsistoja besit staugti,, ligi sodybų prisikalena. Sodžiaus šunys 
, dairydamas. Tik vienu metu kad suburbuliuos,, nebe- loją, bet žviegti pradeda. Tada jau it vaka- 
jkad susimaišys vanduo. Dėdei bežiūrint, jis pra- rais baisu. Tik lendi kur nors į minkštus patalus 
rijęs kitą lydį. Ale ir tasai bent pūdo buvęs. arba susirangai kertelėj ant šilto plataus, plukto

Tikrovė buvo pamarginama pasakomis. O toą molio, pašiaus.
pasakos, juokai ir dainos, kaip spalvoti raštai Į Kažin ko būtų sulaukusi Mariotė tuoęo savo 
audiniuose, kaip šventadienių rūbai, pakeldavo ir Purpliuose, jei ne kąras- Ore smarkiai pakvipo 
džiugindavo sielą gyvenimo kasdienybėse. paraku. Daug dkugiau prisidėjo rusų karfuome-

In duonos užteko, nors Naručio. Mariutės tė- ’hės Varėnos smiltynuos? i^ miškuose. O Varėna 
vo, namuose nemažai bumų buvo: be tėvų, trys- *iie taip tolį nuo jų. Viskas tuojau paaiškėja, 
broliai ir keturios seserys. Tik grikių kartais nrL I ' Visi vyrąi kovingo amžiaus didžiai susiriL 
stigdavo, žiūrėk rudeniop, kaip kokia pikta užnik- fpmo. Visus juos apėmė nerimas ir sunkiausias 
čia, ir susimeta iŠ Merkio laukinės antys. Ale dc- galvosūkis, kaip čia išsisukus. Tada du vyresnieji 
besys. Ir dažniausiai ant jų lauko. Ištaršo, išvą- J jps broliai ir sako: “Gana lieti .kraujas už ruskį j M u
iuzoja, kad nei gmdo. nei pašaro. Tik gi’audu U 'Tegu jis sau pasikaria. Užtenka, kad trejus metus ‘ nebeFverdavo pro atfetos'skylutę. Teko krXti°
Dievą rūstini besikeikdamas. ' įatitriūbinom jo vaiske. Ryt į Merkinę pas Žaleiką pa6 „ptometristą ir susipažinti su amerikor.š Z

Ateina žiema, kokie pusnynai. Rytais tro- hr — pašvilpk tu mums”.1 , lakiniais. * -

arba susirangai kertelėj ant šilto plataus, plukto

Kažin ko būtų sulaukusi Mariotė tuoęę savo

UU Iki

biūkštės durys užverstos ir langai ligi stogo už- f “Ir aš su jumis! Juk žadėjot paimti, kai va- 
kloti. Voliokis ir nardyk sniege, kaip pūkų pata- žiuosit Amerikon”, — karštai prišoko Mariotė.
Juose. Baravykai jau suvarstyti ir sudžiovinti. 1 ■ Motina nepatenkinta, rtetgi su pykčiu susnai-

(Btf* dsutn^nv

į mainas ang-

I’1. k'tiday. Feb. 4. 1983

counb.es


TaL: 562-2727 arba 562-2728

BE VANDENS

Koks jis nikelis (vxufize)

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo metinis narių susirinkimas 
Įvyks ketvirtadieni, vasario a d., 1 vai. 
popiet, Anelės salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Narės kviečiamos atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų, 
kuriuos turėsime būtinai aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS; 3—a darou dienomu

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pase 0605a

DR. Aė B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.

ri>ECIALYB«: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street

VilaUdtM p-££t ausi tarimu

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkau 
riršeiiat Pasiusime poeziją, kai atsiųsiu pinigu? 

vokiu adresu;

Naujienos, 1733 fik Halsied SL, Chicago, LL tiuouo

SUSIRINKIMU

Funeral Home and Cremation Service

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71«t SL T»L 737-5149 

tikrina ainy- Pritaiko a kinin, 

ir '’contact lenaea".

Dr. LEONAS SE1BUT1S;
INKSTŲ, FUSL1S 1* 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST tiri STREET

. Valandoc; utrad. 1—4 poptes, 
Xetvirtad. 5—7 vaL vaa. 
Ofiso telefonas; 776-2888, .

i

’ERKRAUSTYMAl

-EAN VANCE ir GEORGE SORIN)

Arkite* automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS
2657 W. 69th STREET 

Chicago, IL 60629 
Tel. 925-7400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

Vedėja —< Aldona Daufcw 
Tolofj 778-1549

— Sovietų rašytojas Georgy 
Vladimov prašosi leidimo emig-'j 
ruoti j Vakarus. į

raitinuo pirmadienio Iki penk- 
tedtaato 840 vaL vakaro- 

Via<M ĮyMft* B WCEV stotie

7159 So. MAPLEWOOD AV8- 
CHICAGO, IL 4OC39

TRYS MODERHiSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

ŽEMA KAINA 
erimuuu Master Chart* 

ir vihA Kortelei. 
*. 1ERKNAS. T1L 925-806;

8929 SO. HARLEM AVe. 
Bridgeview, 1L 60455 

Tel. 598-9400

RADIJO SEIMO* VALANDOS

Šeštadieniai* ir sekmalieniala 
nuo 8-JO iki 9--30 rah ryto. 
Stoti*. W0PA - 1490 AM 

tranaliuojam* ii mūsų vtudij* 
Marquette Parka.

reikalavęs griežtų 
‘t>olidaruma-

, Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų cbirurgijK

0U20 LEN1HAL AVĖ.
SL Petersburg, Ela. 3371ft 

1’eL (813) 321-4206

— Lenkijos kardinolas Jozef 
Glemp prižadėjo aplankyti Chi- 
cagos lenkus.

— Premjeras Begin tikisi lai
mėti dar vienus rinkimus, nes ’ 
darbiečiai neturi kovojančių 
vadų.

— Rytų Vokietija paneigė 
gandus apie Naujų Metų išva
karėse pasikėsinimą prieš prez. j 
Honeckrrį. Esą, tik kažkoks gir
tas automobilistas paleido šūvi

apdraustai parkraustytnaa 
Ii įvairi v atstuny. 

ANTANAS VILIMAS .
T U. 376-1882 arte 376499*

I

BUTKUS viSAfflS

AMf.

lURiME 
KOPLYČIAI 

■SOSB MIESTC 

JAL Til

KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENiNJ 
Patarėjui ii laidojimo direktoriai'

Vėl AfAyeCte 1-387)

“Lietuvos Aidai
KAZĮ BRAZbitONYTS

1/4

St, Petersburg. FU, 12:30 vaL p-p. 
U WTIS atotteA 1110 AM banga.

2645 W. Tiri Street

Ckica*n, HBnošs 60629 
Teki. 778-5374

Kengūrinė žiurkė gali visą 
gyvenimą išgyventi be vandens. 
Ji drėgmę kaupia iš suėstos žo
lės ar kito maisto. Kai reikia 
teįikiritis Vien sausomis kokių 
nors augalų sėklomis, žiurkės 
-organizmas vandenį gamina, 
skaldydamas.seklėse esantį cuk
rų į anglies dvideginį, energiją 
ir vandenį. E. L.

IŠTVERMINGOS ŽUVYS

Afrikoje vienos, rūšies žuvys 
> be vandens gali'; ištverti net ket- 
• verius metus. Užėjus sausrai, 
žuvis išsirausią duobutę, apsi
gaubia dumblo kapsule, kurioje 
palieka tik mažytę- angelę kvė
puoti. Kapsulė džiūdama sukię- 

■ tėja. Jr ir saugo žuvį nuo karš
čių. Palijus, kapsulė ištirpsta.

— Kinijoje pradėta didelė 
' kampanija prieš valdžios tar
nautojų korupciją. Sausio 17 d. 
už kyšių ėmimą ir kitus nusi
kaltimus, aukštam partijos pa
reigūnui įvykdyta vieša egzeku
cija, o kitą dieną ta ceremonija 
dar kartą buvo parodyta televi- 
vijoje. Kinijoj mirties bausmė 
vykdoma šūviu į pakaušį.

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

XRISShW DgMfo
drREi>'. A&guon*. riZK

šeiriuwhsi aibitt r'Miv* fIIIUį ULL 17 <“44J

PUOLIMAI PRIEŠ SOLŽE
NICYNO FONDĄ POLIT

KALINIAMS ŠELPTI

Rugsėjo 21 d. Natalija Šolže- 
nicyn, Gulago Salyno autoriaus 
žmona, suteikė spaudai pareiš
kimą ajiie naujus areštus Ukrai
noje ryšium šu Aleksandro Sol- 
žehieyrio įsteigtu “RjišĮ visuo
tiniu fondu” politiniams kali
niams ir jų šėjriaoBrs’sėipti. Šio 
fondo paslaugomis yra pasinau
doję ir lietuviai. (USSR News 
Brief, ..Nr. .18, 1982, • žiniomis, 
rugpjūčio mėnesį Vilniuje Vale
ry Smolkin buvo apkaltintas 
dalyvavimu politkaliniams šelp
ti fondo veikloje).-

Pasak Natalijos. Solženicyn, 
sovietinė spauda tebekartoja 
melą, kad šį fondą finansuojan
ti JAV-bių Centrinės žvaigynos 
valdyba (ČIAJ, nors, tikrovėje 
fondas yra šveicarų vyriausybės 
jurisdikcijoje, ir vienintelis jo 
lėšų šaltinis yra pajamos už Gu
lago Salyną. Sovietinė spauda

MIDLAND
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470 

taip pat tvirtina, kad kai kurie 
asmenys piktnaudojantys fondo 
lėšas. Natalija Solženicyn aiški
na, kad tuoini Maskva nori “įva
ryti kylį” tarp ukrainiečių ir ru
sų, nes ji “mirtinai bijosi bet 
kokio dorų žmonių solidarumo, 
nukreipto prieš pasibiaurėtiną 
režimą,, kuriš yra visų tautų 
priešas”.

Žurnalistas . Jack
Washington Post dienraštyje 
(1982.lX.22) cituoja

Anderson

siaplą CLA 
p.aneš.mą, pasak kurio, Krem
lius bijosi neramumų Ukrainoj. 
Kremlius 
priemonių prieš
Lenkijoje, norėdamas išvengti 
laisvų profsąjungų įtakos Uk
rainai. Vitaly V. Fedorčiuk, ne
gailestingas ukrainiečių tautinių 
aspiracijų malšintojasj 1972 me
tais išstūmęs simpatijomis na
cionalizmui apkaltintą ukrainie
čių kompartijos vadą Piotrą še- 
lestą, po Andropovo kurį laiką 
vadovavo, visam sovietiniam 
saugumui (KGB) ir dabar 
įtrauktas į Sov. Sąjungos vy
riausybę. (Elta)

KLAIDINGAI ĮRAŠĖ BALSĄ

Britų Darbo partijos atstovė 
Europos par.amen te ponia Joyce 
tjuin pranešė Lietuvos Social- į prezidento automobilį.

Golden Egg 
And Cheese Salad Sandwiches

AMfiULANJQ 
>4TARNAVIMA>

vlEFUiV Ais l. LACh IB SUNŪS

Fuel up your hungry back-111-School kids with a nutritious 
lunch of Golden Egg and Chee& Salad Sandwiches. The filling 
W economical and easy-to-do because it relies on hard-cooked

Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches 
4 sand^ichet 

1

1/2

hard*cooked eggs,* 
chopped

cap shredded Cheddar 
dieese 

cup tftayehifcfise er 
salad dressing 

tablespoon snipped 
parsley orptfertey 
flakes

Combine al! ingredients
i slices of bread /Vith about 1/3 tup egg salad mixture each. 
r<>t> with remaining bread. Butter outsides of sandwiches. 
Grill in skillet er on griddle medium-high heat untd 
golden brown. Turn and brown ether side.
*HARD<XX)KEI> EGGS: Put egg?? in single layer in sauce
pan. Add bnough tap water te come at least 1 inch a bow 

r 0>nėr tpd quickly bring fust to boiling. Turn off heat*
U necessary, remove pan from heat to prevent further boiling-, 
Let eggs stand cohered in the hot water 1Š to 17 munites for 
Large eggs. (Adjust time up or down by about 3 minutes for 
path size larger or smaller.) la mediately run cold water over 
eggs or put them in ice water ufit3 completely cooled.

* To remove sheH. crackle it by tapping gently all over. Roll 
egg between hands to loosen sheH then peel, starting at large 
end. Hold egg under running 'told water or dip in bowl of 
water ta help ease off shell.

4

1

balsavimą dėl rezoliucijos Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos klausi
mu, jos balsas buvo klaidingai 
įrašytas, kaip “prieš”. Iš likrųjį) 
ji balsavo už šią rezoliuciją, ir 
dabar ji paprašė Parlamėntd 
i.kietorialą taip atžymėti. E.L.

— Vienas aukštųjų britų ko
munistų partijos pareigūnų M. 
Cos.elio atsistatydino iš savo 
Jmnamojo posto partijoje. Kie- 
,os Imi jos komunišias, 46 metų 
Mick Cosiello nesutarė su par
tijos sekretoriumi G. McLenna- 
nu ir kitais vykdomojo komite
to nariais. Partijoje jau seniai 
vyksta trynimas:* tarp vadina
mųjų stalmistų ir eurokomunis- 
ių, kurie Gdr±S(.a paieiksti savo 
Kritiką Kremliaus atžvilgiu.

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
G312) 226-1344

— Angių puskar. Philip Al
dridge buvo nutę stas -1 melams 
^atėjimo už bandymą pardu’oti 
karinę paslaptį rusams. Paaiš
kėjo, kad 20 metų amžiaus britų 
karys no*ėjo tckm būdu užsi
dirbt pinigų automobiliui pirkti.

1729 S Halted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUF
Tel. 927-1741 - 1742

— Sovietų čeliabinsko miesto 
/aidžia įsakė pradėti mokyklose 
specialias pamokas vaikams 
pr.eš alkoholizmą.

— Sov. Sąjungos Polilbiuras ' 
i'sakė prekių prist-tymo ir pa
skirstymo sektoriui imtis reika
lingų priemonių pagerinti mais- ( 
to ir kitų Būtiniausių reikmenų | 
aprūpinimą visuose miestuose. 
žmonės skundžiasi ilgomis eilė
mis ir prekių trūkumu.

1330-34 SO. CALIFORNIA AVEN11F 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

— Lenkų PAP žinių agentūra • 
.pranešė, kad netoli Varšuvos^ 
miianoweke, privačiame name1 
saugumo policija užtiko pogrin-j

r ’ :-Z* '

V'4 ^

tablespoon chopped 
pimiento, optional 

teaspoon prepared 
mustard

teaspoon Worcestershire 
sauce

teaspoon saU 
slices bread 
Softened butter

erttpt bread and butter. Spread

TĖVAS IR SuNUS 
4ARQUETTE FUNERAL HOME 

2d33 W. 71st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
FeL; 652-5245

ucagoc 
tdtlvią

^•ktoric

T/4
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Laiškas bolševikinių filmų žiūrovams
Kas su

skaičių, 
dienrašti 

lietuvių
Sviloniu, j 

kurie mums atskiei-j 
” . gen. Petronio. X 
ir parsidavėlius ^di-

Negaliu suprasti kaip tai 
yra?... Kada masės lietuvių iš
pūstomis iš baimės akimis bėjo 
nuo raudonojo teroro, žudynių' 
ir ttėmknu ir, nuo melu ir ap
gaule pagrįstos politikos... Da
bar kai čia .Amerikoje atkuto, 
praėjo kibti ant bolševikinės 
meškerės.

Ir nuostabiausia, kad, akade
mikai skautai pa.-icia'ė nuošir
dūs, gen. Petronio talkininkė. 
O •. ,‘icntraštis “Draugas”, deda 
jų skelbmus.

Bendradarbiavimas su cku 
puotos Lietuvos valdžios, bolše
vikiniais pareigūnais. Reiškia 
benindarbiauti su Maskvos kl >p 

‘‘čiukais. Su kuriais būtų galinai 
bendradarbiauti, tiems visai už
čiaupta burna. Jie bijo net savo 
giminių tarpe išreikšti savo nuo
monę. Kitaip jie dingtų be ži
nios.

Į skautų akademikų atvežtą 
;filmą iš okupuotos Lietuvos, 
.susirinko tiek daug naivių žmo
nių, kad jau ir nebebuvo vietos 
net stovintiems, Jaunitmo Cent- 

. ro (daug kas jau vadina raudo
nųjų centru) salėje.

Tegul tie filmai, ir neturi daug 
propogandos, bet jeigu siunčia 
pas mus iš, okupuotos Lietuvos 
bolševikiniai pareigūnai, tai ma- 

.tyti turi- tikslo parodyti, kad 
pas mus gražiai dainuoja ir šo- 

»ka lietuviai. Ir antra, pripra
tinti pabėgėlius iš pavergtos 
.Lietuvos, palaipsniui įdedant bol 
ševikinės propogandos.

Buvo- ir tokių, kurie suklai
dinti “Draugo” atėjo. Nes dau- 

;gelis nežinojo, kad tai bus rodo
ma bolševikinė propoganda. Bet 

ikada demonstrantai įspėjo, dau
gelis sugrįžo. O visgi dauguma 

-pro demonstrantų minią, nieko 
nepaisydami ėjo į vidų, galvas 
įtraukę į kalnierius, nors de
monstrantai juos'vadino raudo
nosioms žiurkėms.

Susipratusių lietuvių minia 
buvo didoka ir daug gerų pla
katų. Tik gaila, kad trijose vie
tose buvo susirinkimai tuo pa
čiu metu tai: Taut. Namuose,

šaulių s-.lėje ir Vyčių, 
mažino demonstrantų

Gcr.i, kad turime 
gerų 
su

"Muj ienas su 
žurnalistu štabu
p. m r.vjv, j 

džia, Amerikoje, 
ŠlIin inkus 
puku-.

Vienintelis čia dienraštis “Nau 
iier < b”, kuris atskleidžia gen. 
Petronio šalininkų pinkles ir 
melus.

Patriotiškoji visuomenė kuri 
dar lietuvio varo verta, turėtų 
visoms išgalėms remti dienraštį

Nereikia žiūrėti, kas buvo 
anksčiau, “Naujienos”, ar Gu
delis. Reik žiūrėti kas dabar yra.

“Naujienos” dabar yra pats 
p riotiškiausias ir antibolševi- 
kiškas dientraštis. Be to, ir ka
talikišku atžvilgiu stipriai reiš
kiasi.

Kai kas iš einančių žiūrėti iš 
okupuotos Lietuvos atvežtų fil
mų, sušunka, kad ten lietu
viai yra geresni!...

O ar, Sniečkus, Paleckis, Ru
gienius, Griškevičius ir, pana
šūs kiti, yra ne lietuviai? Kurie 
žudo kunigus, griauna kryžius, 
terorizuoja vaikus mokyklose, 
argi yra n£ lietuviai?

Kurie persekioja tautiškai nu
siteikusius lietuvius, mėto iš 
darbo ir kiša į kalėjimus, irgi ne 
lietuviai?

Skaudu matyti kai mūsų pa
bėgėliai taip greit užmiršo tą 
siaubą, nuo kurio bėgo. Ir dar 
daugumas važiuoja i Kapsuko 
universitetą pasimokyti lietu
viškai ir pasitsemti patriotizmo.

; P. Augustinas

įsidėmėtina Flori- 
dos lietuviams

Viktorijos Jacobšon rūpesčiu 
yra gauta Floridos gubernato
riaus proklamacija, skelbianti 
visoje Floridoje Vasario 16-ąją 
Lietuvos Nepriklausomybės die
na.

uv.’ška. g
rva sc

id'as Park

Trc

St. Petersbar

prie “L -brary

Moterys prašo- 
n us rūbus.

ra. Lietuves16 di 
jmybčs

miegami ir du kambariai skiepe.

MwH Žan>4 — Pardavimui 
RIAL 1ST AT k FOR SALI

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Marshal, 
RIAL, fSTATR FOR IALB

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu- Chicagos miesto I«M!m*. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir s^žiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NA.MŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS * VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£H 7F-MAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KEJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

lerJAirg L'eJvh, vasario' 13 
10 xal. ryto bus atnašaujamos 
iškilmingos šv. V išjos i?ž Lietu
vą. Visi Iktuvi > kviečiami gau
siui dalyvauti 
mes dėvėti ta’.

prie City Uoli.
10 vai. ryto 

! Beach, prie City Hali.
11.15 vai. ryto —■ CluKnur 

p tie “Library

(lily Hali.
Visi p ašomi kuo gausiau da

lyvauti. Moterys su tautiniais

VLIKo pirmininko dr. Karo
Bobelio pagerbimas

Dr. K. Bobelis, p^sis 
pa vergtos Lie luves vadavimui, 
vadovaudamas VLIKo delegaci
jai štrasburge, š.m. sausio 13 d.; 
laimėjo Europos Parlamente re
zoliuciją, kuri reikalauja atsta
tyti Pabaltijo kraštu neprikišu-- 
somybę. , > nų

Inks VLIKo pirm. di. K. B j j kampanijai. Richard M. Daley Sorok pasakė jam: 
beho laimejnnas atidarė mums ( Įurj )nj} u f(>n(h 
duris įnešti tą rezoliuciją į Jung-j ’ ‘
linių Tautų Dekolonizacijos ko- 
mi’etą.

Si. Petersbugo ALTo skyrius, 
įvertindamas dr. Kazio Bobelio 
sunkų ir reikšmingą okup. Lie- Yorke savo bute buvo rastas nu- 
tuvos vadavimo žygi ir jo didelį j žudytas5 taxi vairuotojas. Tai 
laimėjimą, r'tiošia jam padėkos f būtų menka Amerikos didmUs- 
pagerbimą š.m. vasario 9 dienąrėio žinia, tačiau vairuotojas bu- 
(trečiadienį) 3 vai. popiet. > vo iš Sovietų Sąjungos išleistas

Tikimės, kad visi mūsų susi- žydas Juri Brochin, buvęs So- 
pratę lietuviai, mūsų tėvynės vietų televizijos filmų direkto- 
mylėtojai, atsilankys i Lietuvių rius, kuris, atvykęs Amerikon, 
klubą pagerbti dr. K. Bobelį ir. parašė dvi Sovietų S-gą “šmei- 
paklausyli jo pranešimo. | žrančias”-knygas: “The Big Red

I. V. A. j Machine”.-klir rašoma apie So-,
-------------------- ’ vietų sporto, užkulisius, korup-

— Jane Byrne turi 9 milijo-’ ciją, atletų -profesionalizmą, ir

dolerių fondą rinkiminei kuratūrą ir Įspėtas. Generolas 
Jeigu ne

nustosi rašęs priešvalstybinių 
straipsnių ir knygų, pasodinsi- j 
me kalėj iman”. R. Medvedev j 
pareiškė Vakarų reporteriui, 
kad, jo manymu, dabartinė val
džia yra pasiryžusi greitu laiku 
užgniaužti visų disidentų judė
jimą. Istorikas-rmarksistas Med- i 
vedevas nuo 1971 m. užsienyje | 
yra išspausdinęs 19 savo knygų-. 1 
Jo žymiausi darbai: “Staliniu-j 
mo studija” ir “Leiskim teist: j 
istorijai”,

KAS NUŽUDĖ RAŠYTOJĄ 
BROCHINĄ?

1982 m. gruodžio mėn. New

DIDI PADĖKA

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Du
Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

■ i nam butui. 2 au*o garažas. Aluminum 
langai, švarus. $67,000. 62-tros ir 
California. 

— — — z
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel.: 436-7878

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebllio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4*45 So. ASHLAND AVI 
Tel 523-8775

M

HELP WANTED — MA! E-FEMALE
Reikia Darbininko Ir Darbininkių ,

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garas- 
tuojame ir esame apdrausti,

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed)

working part or full time at home. • 
Weekly paychecks mailed directly - 
to you from Home Office every ? 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your- 
own home. Details and application- 
mailed. Send your name and ad
dress to: American Fidelity Com
pany, Hiring Dept. 77, 1040 Lone 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

FJI

Dėkojame . visai _ Ghicagos 
apylinkių patriotinei lietuvių vir 
suomenei, kuri gausiai dalyvavo 
š.m, sausio mėn. 30 dieną prie 
Jaunimo Centro protesto de
monstracijose, kai. salėje buvo j 
rodoma okup. Lietuvoje komu-j 

' nistų susukti kino filmai.
I i 4

Komitetas nuoširdžiai dėkojai 
demonstracijų dalyviams ir ,pra- Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
šo visada budėti, kad Jaunimo (sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
Centras nebūtų pavertas raudos Į bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU- 
nuoju komjaunimu centru. -RIAL

ir
i

Lrikrodžial tr brasfenyMa 
Pardavimas ir Taisymas“Hustling on Gorky- Street”, 

apie Maskvos'prostitutes ir kri
minalistus.

Nužudytojo Brochino bute 
j viskas palikta tvarkingai. Netoli ■ 
1 rašytojo kūno nepaliesta ir di- 
j desnė suma dolerių. Policija 
: mano, kad nužudytasis pažino 
i savo užpuolikus ir juos įsileido 
i į bu tą. ? - E. L.

C^3BC<«C<e<

i

Mr. K. Januta

— Sovietų nepriklausomas is
torikas B. Medvedev sausio 18 d. 
buvo pašauktas i Maskvos pro-

Komitetas prieš komunis
tinių filmų rodymą Jau

nimo Centre

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

ENERGY 
WISE w

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE j

1049 W. North Ave.

i

i

T»I. RBpuMIc 7'1941

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
....... ‘ LITERATŪROS DRAUGIJA.

’ Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu: Change the oil and - 

filter* every 3,000 te 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

F Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IT. 60608

Tęl. 337-0263

“LIUCIJA

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago; ft? 60632. Tali- YA 7-5980

Gera darbo proga geram lietuviui
Chicagos Lietuvių Tautinėms kapinėms reikalin

gas prieveizda (manager). Pageidaujame lietuvio, 
gerai mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi susipa- 
žinusio su knygvedyste. Darbas pastovus ir geras 
atlyginimas, bet asmuo turi būti blaivus ir sutikti 
apsigyventi kapinių rezidencijoj skersai gatvės nuo 
kapinių. - Dėl platesnių informacijų teiraukitės:

Lithuanian National Cemetery, 8201 S. Ke’an Avė.
Justice, UI. 60458. Tek (312) 458-0638

Miko šileikio. apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

M. ŠIMKUS
, r Notary Public < 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes prv 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

4

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo atsiminimuii.

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų Jvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
ausirūpinimą 

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik

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

Galim* taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 51 persiuntimo išlaidom*.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau, 
>adėt! teisininko Prano ŠUL( 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
VĖLUS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
kleista knyga su Icgališkomi.' 
ormomis

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoj*

F. Za**!ia, AfeM

0641 - 4 2 *-*654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

>8.00

M.00

>2.00

CTB? S*. HALffTXD BT- CHICAGO, IL IMte

U

— Žiūrėk i gundančius daik
tus, bet šalinkis nuo jų.

toęsg *uPjan'301 *»>pw»s
jo uorei aįq Xxjoq 9

013WHWN il^Hl
BraiAOTW^

H

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. Kodak Are. 
Chicago, III. 60629

Tel.: 778-8000

?ATS SKAOVK IB DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’'

6 — Naujienos, Cbisago, 8, UI 1913


