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LONDONAS, Anglija. — Bri
tų parlamente 'laimėta kova 
prieš “taikos’.’ šalininkus, kurie 
bandė uždrausti vyriausybei Įsi
leisti Į Didžiąją Britaniją vidų-’ 
tinio dydžio atomipes raketas.

, T ■ ••• ■ :. - ■ •

Pačioje konservatorių parti
joje atsirado “taikos^ šalinin
kų. Jie nori uždrausti-amerikie
čiams atvežti raketas. J. Cal- 
laghamo argumentas" buvo štipj 
riausias. Jis aiškino, kad nega-J 
Įima sustabdyti.Vakaruose ato
minių raketų plėtimo, kai to ne
galima padaryti ir Sovietų Są
jungoje. Dabar taikos idėjos 
plečiamos užsienyje — Vokieti- • 
joj ,Olandijoj, Anglijoj, Italijoj/ 
bet neleidžiama tų idėjų platin
ti Sbv. Sąjungoje, šitas darbie- 
čio Callagham argumentas; pa
veikė' dalį konservatorių. Jie 
surinko balsų .daugumą, kad ga
lėtų leisti amerikiečiams .šįmet 
Įrengti atomines raketas Ang
lijoje^ Č -, -% • -.
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BUENOS AIRES. — Argenti
nos radikalų demokratų partija 
gavo daugiausia baLsų, bet turė
kite galvoje, kad rinkimų niekas 
nepralaimėjo, nes laimėjo visa 
Argentina, — pirmadienį pareiš
kė Raul Alfonsin, radikalų de
mokratų partijos vadas.

1 Paskutinis radikalu demokra- I
Į tų partijos atstovas, dauguma 
Į balsų 1963 .metais išrinktas Ar- 
; gentinos prezidentu, buvo Ar
pu ro Iliia, bet generolai padarė 
; perversmą ir nuvertė preziden-
i tą Iliia. Nuo to laiko peronistai 
j valdė kraštą, kartu eidami su 

Argentinos kariais. Praeitą sek
madieni vykusieji rinkimai grą
žino Argentiną į demokratiniųSVEIKINO ALTO SUVAŽIAVLMA

Kraučiūnienė, gen. kons. A. Si- valstybių eiles.
Gubernatorius Scoon pakviestas 

Grenados gubernatoriumi
SALOS KARIAI DRAUGAUJA SU AMERIKIEČIAIS, BET 

KUBIEČIAI IŠ PAŠLAIČIŲ DAR PALEIDŽIA ŠŪVIUS
ST. GEORGES. — ,Grenados Amerikiečiai, pavedę visus' stos. NieksVn nevalia .griauti šie

—■ Ob Kongreso alšįoyąi pa- visiems’’ reikalai gerokai Grenados reikalus tvarkyti gų- vieneto. M&ų kelias tiesus, mes 
reiškė, kad^.jię-kovos prieš Wil- Amebos k<- bernatorivTT nusikralė labai d!^A eirfame niefnįtškc^-šąžittfe ’nu- tejgyai patsklav'ė-Mrtitų. ,nęlais;

paskyrimą vidaus riUQmenes vadovybe šiandien delio slogučio. Įrodomu keliu. Pranešė, kad dr.
reik jį sektorium, yra ryte paskelbė, kad britu guber- Castro pranešė savo agen-jK. Bobelis dalyvavo Liuksem- 
buvusįp _ sekretoriaus. James' • — * • . v . . ...........................................

W atf,draugai,; įč

Kun. Adolfas Stasys įvertino 
ALTą, kaip Vieną didžiųjų mū 

Įsų išeivijos organizacijų. ALTas 
• niekam kelio nepastojo ir. nepa- 
’ __ • •• . . W .

Halo Luder pritarė Argenti-mutis, gen. kons. dr. J. žmuid- 7 o
žinąs, P. Liet. B nės pirm. V. 1 nos kariams, kai jie rengėsi at- 
Kamantas, LB Krašto vald. siimti Falklando salas. Kada 
pirm. A. Butkus, Liet. Fondo generolai nepajėgė laimėti karo, 
vardu St. Baras, V. Naudžius' atidavė-britams ginklus ir labai

riuomenės vadovybė šiandien delio slogučio.
ryte paskelbė, kad britų guber- <

s i na-toriiis, Scoon visiem^ salos tams užsienyje, kad jis dar ne-Į 
|0>Jr ksraliiĮs^ var- bųy$j 
t^t'niokyklą^^?, pą-< 
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ją vyriausybę.
Daugiausia balsų gavo 

Alfonsino vadovaujama 
kalų demokratų partija. Ji gavo
57% visų balsų, o peronistas 
Italo Luder tesurinko tiktai 

140% balsų. Be Raul Alfonsino 
ir Italo Luder, dar septynios 
partijos (jų tarpe ir krikščionys 
demokratai) turėjo savo kandi
datus prezidento pareigoms, bet 
tos partijos tesurinko tiktai 3% 
visų paduotų balsų.

Naujas Argentinos parlamen
tas turės 254 atstovus. Jame bus 
131 radikalas demokratas, 111 
peronistų ir 12 atstovų, priklau
sančių septyniems mažoms po- 
itinėms partijoms.

Be to, spalio 30 dieną argen- 
tiniečiai išrinko 600 elektorių, 
kurie turės išrinkti krašto pre
zidentą. Raul Aifonsino vado
vaujama radikalų demokratų 
partija .pravedė 318 elektorių. 
Visiems aišku, kad krašto pre- 
židentu' bus išrinktas Raul Al
fonsin. Neatrodo, kad kariai 
sutrukdys adv. Alfonsinui užim
ti prezidentūrą.

Raul Alfonsin gimė 1926 m. 
kovo 12 dieną Chascomus mies
telyje, esančiame 70 mylių i ry
tus nuo sostinės Buenos Aires. 
Jo tėvas atvyko iš Ispanijos.

Sąjunga, Liet Vyčių c’v.'pirm.į ven, tai I’tSo Luder'kritikavo 
L. Stukienė, Liet. Krikšč. Dem. Argentinos generolus, nepajėgu 
3-ga, šaulių pirm. K. Milkovąi- sius pasiruošti karai, be reikalo 
t:s. J. Laučka, prof. dr. J. Sfu-_ nužudžiusius daug jaunų vyrų 
kas, II. Banelis, V. Išganaiti^A Argentinos generolai, faskuti- 
RLB Marquette Parko valdybd/^i’ius 7 metus vieni valdę kraštą 
A. Aleksis. [ priėjo Įsitikinimo, kad jie nepa

■jėgs sutvarkyti krašto finansų 
neturi planų ginkluotoms pajė 
goms reikiamai sustiprinti, to
dėl nutarė pravesti krašte rinki
mus ir atiduoti vyriausybę civi
liams. Karių tarpe dar buvo ki 
lusi mintis vilkinti rinkimus. įsi
gyti modernių lėktuvų Prancū
zijoje, bet provincijų kariuome- 

' nės • vadų dauguma uždraudė 
Į leisti pinigus naujiems gink
lams ir ruoštis naujoms avan
tiūroms. Jie ragino pravesti rin
kimus spalio 36 dieną ir išrinkti 
naują parlamentą, sudaryti nau

' burge Įvykusiame antikomunis 
Įriicšęs pulti JAV ki-: tiniame suvažiavime, kur iš 86 

eikėjo bent menę- kraštų-buvo 434 atstovai. Buvo
11 oš ti Amerikiė- priimta rezoliucija Lietuvos 

. ^įMipo mėnesiu anksčiau, to- (laisvės reikalu. Dr. K. Bobelis 
dėl Castro nustebo, kai ŠĮ jo pa-j L. Grinius buvo išrinkti i stra- 
ties pranešimą’paskelbė Grena- Į tegijos, veiklos komisijas. Kuni- 
dos radijas. Jis nežinojo, kad jisSas Stašys perteikė atvežtą iš 
kalbėjo i 
Jo žodžiai buvo girdimi, užre-1 
korduoti ir vėliau pakartoti. j

Castro yra įsitikinęs, kad var(jy 
Amerikos ginkluotos pajėgos’.
panašiai pasielgs ir Nikaragvoj. borangina-ALTa ' ir visada 
Amerikiečiams Nikaragva ne-, pasiliks likimas.
reikalinga, bet nikaragueciams j 
savas kraštas labiau reikalingas 
negu kubiečiams.

Visiems aišku, kad rusai ne
gali nieko padėti Castrui nei 
Grenadoje, nei Nikaraguoje, nei

paskelbė," kad jis’bus Ę><

šiądien ryte--' Amerikos ką- 
ą-. riuoiSėnes Į vadovybė pranešė,

tas • kad salos administratorium yra.
Jis paskirtas gubernatorius Scoon,
• i 7 TV - %..%.\ -43 metų amžiaus. Šis nutarimas

Pranėšąmd; ka;d-afeįpau-Vpadarytas Barbados saloje, kur 
ęiais -metais• socialinės - ąpįirąu- buvo suėję Jamaikos, Haičio ir 
dos mokesčiai! bus' pąk^KiZ' ? Dominikos atstovai. Amerikos 

kariuomenės atstovai juos in,- 
buvo— Grenados kareiviai gali ■ formavo apie viską, kas 

grįžti namo, jei "atiduoda ame- daroma Grenadoje.
rikiečiams visus ginklus'ir šo
vinius.

Rengiasi išvežti 
sužeistuosius

Amerikos kariuomenės vado- 
išvež-

— Pirmadienį savo namuose, 
šiaurės Čikagoje mirė George. vybė vakar leido britams 
Halas,-sulaukęs 88 metų. Buvo ti į Kubą visus Grenadoje žu- 
įtakingas sportininkas. Bears vusius Kubos karius. Britai bu- 
futbolo komandos savininkas.

Aleksandras Haig, buvęs 
valstybės sekretorius, laik
raštininkams p arp a šakojo 
apie Kubos ir Sovietų agen

tų veržimusi j Centro

I vo pasiruošę išvežti visus Ku- 
. bos karius, bet amerikiečiai ne
nori Skubėti.

Amerikiečiai vis dėlto nori 
turėti kiekvieno Kubos kario 
liudijimą, kaip jis į Grenadą 
pateko ir kokie buvo jo tikslai.

Anglijos premjerė, Anglijos 
karalienė ir parlamentas nieko 
nežinojo, kas darėsi Grenados 
saloje, bet Grenados gubernato
rius labai * gerai’ žinojo. Dar 
prieš JAV intervenciją Grena
doje, gubernatorius išskrido į 
Barbados salą. Ji* rengėsi pra
nešti premjerei Thatcher, kas 
dėjosi Centro Amerikoje. Pra
džioj gubernatorius norėjo dau
giau sužinoti, o vėliau pranešti, 
bet kai jis daug žinojo ir norė
jo pranešti, tai negalėjo to pa
daryti. Jis nieko negalėjo pra
nešti britanis, kai Ąjnerikbr 
malūnsparniai kas; 15 minučių 
skrido į Grenados sa|ą ir grįž
davo j Barbados.1 Tomis žinio
mis ' galėjo Kuba pasinaudoti. 
Dabar visi viską žino i baigėsi 
nesusipratimai.

Amerikiečiai taip pat 
atsikvėpė

neužspaustu mygtuku. į St. Petersburg© savo ir skyriaus 
ai buvo girdimi, užre-1 auką — 700 dol.

1 Kun. Ansas Trakis sveikino
I evangelikų tarybos ir B ALF o 

. Džiaugėsi, kad ALTas 
yra pagimdęs BALFą, kuris vi-

,A. Aleksis.
Patikrinus suvažiavime daly

vaujančius narius ir išklausius 
mandatų komisijos pranešimo, 
paaiškėjo, kad suvažiavime da
lyvavo 61 tarybos nariai,, o su 
organizacijų atstovais ir sve
čiais — iš viso 116.

ALTo informacija

— Amerikos lakūnai pastebė
jo karius, einančius Į Grenados 
St. Frederick ligoninę, todėl pa
statą ir bombardavo. Jie vėliau 
atsiprašė.

TAHITI ATBAIDĖ 
TURISTUS

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $371.

Eufrozina Mikužiūtė SLA 
vardu lirikėjo ALTui savo veik
loje pritraukti čia gimusius 
Amerikos lietuvius.

Vaclovas Mažeika Amer. Liet.
Kuboje. Kuba labai toli nuo Ru- Tautinės S-gos vardu džiaugėsi 
sijos. Rusams neapsimoka Ku- ALTo darbais, linkėjo gerų san-
bos ginti. tykių su visomis lietuviškomis 

organizacijomis; stipriai atsto-
WASHINGTON, D.C.— Vals- vauti Lietuvos reikalus Valsty- 

tybės departamento pareigūnai j 
paskelbė, kad netolimoj ateity;
prezidentas Reaganas rengiasi Rūmų vefrdu, pažymėdama,

bės departamente.
Teodora Kuzienė sveikino Či

kagos moterų klubo, L. Preky-

SYDNEY. Australija. — 
Ta'hičio salos ateinančios žinios 
sako, jog keturių Tahičio salos 
viešbučių darbininkų streikas 
atbaidė užsienio turistus.

Tahičio saloje yra keturi di- į 
dėsni viešbučiai, kurie beveik 
visą laiką stovi tušti. Praeitą 
savaitę Į Tahitį atvyko 200 tu
ristų. Jie apsistojo viešbučiuo
se. Darbininkams atėjo mintis, 
jog tai geriausias laikas strei-1 
kui. Jie greitai susitarė ir pa- ■ 
skelbė streiką. Salon atvažiavę

i.........       1---------’’1-t
I mo. J;e patys turi viskuo apsi-Į 
rūpinti. Viešbučių savininkai la- • 
bai susirūpinę, nes toks strei
kas atbaidys visus turistus ii- j 
gam laikui.

Tu ristai pasiskundė, kad pa-, 
dėtis labai pablogėjusi. Jie tikė
josi visokių gėrybių, o dabar j 
negauna paprasčiausio patarna
vimo. Kai kurie turistai priža
dėjo niekad daugiau į Tahitį 
nebesugrįžti.

Iš — Amerikos kariai lasvai va
žinėja ir vaikščioja St. Georges 
srityje, Grenadoje.

O

padaryti lenkams kelias ekono- Į.acj §jos organizacijos pritaria turistai neturi jokio patamsy
mines nuolaidas.

1981 metų pabaigoje lenkų 
kariams Įvedus karo stovį, pre
zidentas uždėjo muitus keliems 
lenkų produktams; bet dabar 
planuoja kai kuriuos muitus su
mažinti, nes dabartinė lenkų 
valdžia vis dėlto Išleido iš kalė
jimo be pagrindo laikytus len
kus. Manoma, kad šią savaitę 
prezidentas pats paskelbs tas
lengvatas. t

Lenkų valdžia yra skolinga 
Vakarų valstybėms, įskaitant ir 
JAV, apie 11 bilijonų dolerių.

ALTui ir jį remia.
Albertas Misiūnas Vilniaus 

krašto lietuvių vardu pažymė
jo, kad jie jungiasi į bendrą ko
vą, vadovaujant ALTui, sie
kiant laisvės Lietuvai.

Inž. Gr. Lazauskas pranešė: 
ALTo valdyba siūlo, kad suva
žiavimas paskelbtų inž. A. Rudį 
garbės nariu, kam suvažiavimas 
atsistojimu ir plojimu pritarė.

Inž. Antanas Rudis nuošir
džiai padėkojo. Pasmerkė tuos, 
kurie talkina okupantui. Primi
nė uolią L. šimučio veiklą. Pa
pasakojo, kad laukusieji Sovie
tų Sąjungą praneša, kad ten—Japonai pasižadėjo ateinan

čiais metais neįvežti į Ameriką j gyventojai komunizmu nusivy- 
daugiau 1.85 milijono Japonijoj ' 
gamintų automobilių.

— Prezidento Reagano spau
dos sekretoriaus pavaduotojas 
Les Janka atsistatydino dėl in
tervencijos j Grenadą.

lę. Pasaulis kaskart ryškiau ma
to Maskvos despotizmą. Tęskite 
ALTo gražų darbą.

Raštu sveikino vysk. V. Briz- 
gys, Lietuvos atstovas dr. St. 
Bačkis, Lietuvos gen. kons. V. 
Čekanauskas, vicekonsule M.

KALENTJORELIS

Lapkričio 2: Vėlinės, Valen
tinas, šalna, Balvė, Gervilis, 
Skinderis.

Saulė teka 6:23, leidžiasi 4:46.
Bobų vasara, gali palyti,
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Radikalų demokratų partijos pirmininkas Raul Alfonsin 
gavo daugiausia elektorių. Jis bus išrinktas 

~ Argentinos prezidentu.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai
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Pasaka apie vilkų teismą ir avis

\ NĖ tą Ji išsiteko
Žmona išmetinėja savo vyrui: 

— Keletas Vyrų, kuriė norėjo 
mane vesti, tapo turtuoliais, o 
tu vis dar nieko neturi...

— -Suprantartia. Jeigti jie būtų 
gyvenę su tavim, tai ir jie nieko 
neturėtų...

Kai silpnieji stipriųjų teista

Vilkai be galo įkyrėjo avelėms 
ir joms labai sunku buvo gyven
ti šioj ašarų pakalnėje. Paga
liau žvėrių vyriausybė, ilgai 
svyravusi, nusprendė jog reikia 
ir su avimis teisingai elgtis. Tam 
reikalui išrinko tarybą.

Tiesą pasakius, didžiumą toje 
taryboje sudarė vilkai, nes paša
liniai gaivojo, jog vilkas vilkui 
nelygus ir ne visi tokie biaurūs, 
kaip apie juos avys skelbia. Ta
rybos žvėrys buvo matę ir tokių 
vilkų, kurie slimpinėja apie avis 
ir nieko joms nedaro, kai būna 
sotūs, tad kodėl negalėtų tarybo
je būti vilkų? Antra vertus, kad 
ir reikia avis ginti, bet visdėlto 
ir vilkų nereikia pamiršti- — ir 
jiems pasaulyje turi rastis vietos.

Miško tankumyne, pagaliau,

susirinko aukščiausioji taryba. 
Jos nariai — žvėrys galvojo, gin
čijosi, smerkė, sprendė ir, pa
galiau, sugalvojo įstatymą. Jis 
buvo taip surašytas:

‘■Jei kada vilkas besisukinėda
mas tarpe avių ima tyčia ar ne
tyčia įnuskriaudžia avi, tada 
avis, nieko nepaisydama gali nu
tverti už sprando vilką ir traukti 
jį .j teismą”.

Nors tas Įstatymas buvo iš
leistas prieš daugelį šimtų mė
tį, tačiau vilkai kaip dtžtskėį taip 
tebedraskc aveles.

Panašiai atsitinka ir politikoj. 
Daug visokių apsaugų ir, pažadų 
buvo patiekta apgynimui silp
nesnių valstybių, tačiau nei vie
na mažesnė tauta negalėjo nu
vesti į teismą galingo užgrobiko 
ir nubausti jį.

Oolitinis argumentas
— Kas yra tikrenybėje komu

nizmas?
— O va kas. Tu turi “kvotė- 

rį ”, o komisaras turi pypkę. Tu 
nupliksi tabokos ir atiduosi ko
misarui. - •_ / *

— K;is paskiau?; |
— Nieko... komisaras surūkys 

Laboką.

JI UŽMIRŠO

Restorane svečias nusiskun
džia;

— Dėl ko šiandie gavau tik 
vieną šmotuką mėtos, kuomet 
vakar davėt du?

— Ach, tas virėjas ir vėl už
miršo perplauti pusiau ----- at
sakė šeimininkė.

Laimė, tai kaip vaivbrykš-' 
tė. Iš tolb atrodo graži ir vilio
janti; priėjus arčiau — dingsta 
iš mūsų akių.

3 Jeigu moters plepumą- būtų 
i galima perdirbti į elektros ener- 
: giją — vieno moterų klubo už- 
I tektų aprūpinti daug gyventojų 
j elektros energija.

$ Priežastis, kodėl nuo rūpes- 
i čių daugiau žmohių miršta, negu 

nuo darbo yra ta, kad žmonės 
daugiau rūpinasi negu dirbat

/. '4 'Ge dausi2š‘ Kečias ■
'įkurs turi mažai laiko uf' y ra jau p 
į po .pietų..
.. Kai kurie vyrai nusiskun

TO JAU UŽTENKA 
f? T’.
— Mano vaikinas nėra nėi jau

nas, nei turtingas, bet jis turi 
. vieną gerą ypatybę.

— O kokią gi?
— Jis sutinka npsivesti 

manim...

t - .v ' .. t ..v- dži.^ jog-‘šiu dienu- mergrnos• Mokslininkai tikrina, jog is . - • —
visų gyvumų tik 'žmogtis gali 
juoktis. Bet juokas politikoj j 
dažnai būna didžiausiu veidmai
niavimo ženklu.

Vargai pagimdė daugiau 
garsiųjų vyių. negu turtas. 

I 
įt Jaučiams kailius lupa spe

cialistai, o žmonėms — sava-j 
moksliai. I

V Visuomenės grietinėlės atsi
randa ir iš lieso pieno, r-

< Būti kantriu, kuomet nie
kas neerzina, tai ne štuka; bet 
ištaikyti lygsvarą, kuomet kiti 
tafė nervuoja, tai jau šis tas.

I
Jt Silpnam nenori tikėti, nors 

ji$ ir tiesą sakytų, o stipriam pa- 
stįilis tiki, kuomet tas ir meluo
ja-

• Du elgetos gali sutilpti vie
name suole; bėt du karaliai vie
noj valstybėj nesutelpa.

• Daugiausia šūkauja apie sto
ką sūsitaiimo taipė Amerikos 
lietuvių tie. kūriė patys-; jį Vi
saip griauna

< Kiekviena laimė pereina 
tris pėtloiius: jos laukiant, ją 
pergyvenant ir ją prlsimeilitiK. kl.-ndė*; Iššlldlj teil rte.

K

moka gražiai puoštis, važinėti 
automobiliais ir šokti visokius 
kratinius, bet kai apsiveda. tai 
negali nei buzos, nei “oatmeal” 
išvirti.

Well, kam tie senberniai vis 
glaudžiasi prie jaunų, nepaty
rusių merginų. Apsivesk našlę 
ir ji visko mokės!

• Atrodo, jog mūsų tarpe di
džiausias politikieriaiš virs tie, 
kūne garsiausiai šūkauja apie 
vienybę ir trio pat laiku ban
do ją suardyti.

• Viena ypata nusiskundžia: 
Bažnyčios Visada atdaros ir di-

džiumbįj'? tuščios; "kalė; ima i už
rakinti trimis užraktais ir visa
da. pilni. .

NIEKO NAUJO

BE TO GALI APSIEITI
— Kodėl neleidžiate savo Vi n 

Čėnio i mokyklą?
— Taigi; riaatote, tamstele. jei- 

|U jis ris* Į mokyklą, tai kas gi 
'kiaules genys?

— ■ ' \ » ■— Nejaugi jūrųs kiaulė yra 
rr.iele-^ūė už sūnų?

—'Nerti mielesnė, bėt be moks 
mes visi gnlirh gyventi. o be

Betgi Tamsta; jail ttwri-te vie-

i *S.fL
-.V

- s >

Tėvas: — Kodėl nepasilieki 
šiandien namuose. Juk tai bus 
tavo sesers sužieduotuvės.

Sūnelis: — Neapsimoka gai
šinti diėiTOS. Juk tai ne pirmos 
ir ne paskutinės jos sužieduotu
vės.

Sveikas gyvas, Maiki.
— Gerą dieną. Tėve. ,
— Tu skaitai daugiau už ma- 

suAne, tai turėtum žinoti, kaip iš
į eina, kad Amerikoje yra “In- 
! džin Samer”, o Lietuvoje mes 

turėjom “Bobų vasarą”. Ar tai 
tas pats, ar du skirtingi daly- 

' kai?
| — Tėve, pirma noriu tau iš
aiškinti, kad nėra toks dalykas.

! kaip “Indžin Samer”, o ameri- 
I kiečiai sako “Indian Summer”.
i tad lietuviškai išeitų — Indėnų;
i vasara. Kai .tu sakai “indžin”, 
! atrodo, kad tu kalbėtum apie' 
; kokius motorus. Mašinos tur 
; motorus, kuriuos varo elektra

—- Tai dabar suprantu: nėra 
į ’ indžin*’ summer, bet gali būt 

. >, “Bobų vasara”.','Ar aš čia gerai 
supratau?

j -r— Taip tėve. Jei žiūrėsi žody 
nuošė, tai jokio “indžin sum
mer’.’. nerasi. Yra “Indian Sum
mer”, kaip aš tau anksčiau iš
aiškinau. Tai yra labai panašu 

į į lietuvišką “Bobų vasarą”. Ne 
tai, kad būtų tas pats, bet turi 
daug panašumo. “Indian.Sum-

mer” ir mūsų “Bobų vasara 
ateina maždaug tūo pąčiu me
tu. Lietuvoje vasarojui nuplau
tas, o Amerikoje nuplauti ku
kurūzai. Tuo pačiu ihetu .prade 
da po laukus driektis vorų pa 
eisli siūlai. Kartais jie driekia
si pavieniai, o kartais jie drie 
kiasi pulkais. Be to, tuo. pačh 
metu prinoksta arbūzai. Arbūzų 
kvapas traukia uoduš, o šie 
olaško vorų tinklus.

Paprastai Mėnulis danguje 
plaukia labai aukštai, o rudenį 
‘Bobų vasarą,, jis plaukioja 12- 
bai žemai. Kaip Amerikoj, tatį' 
it- Lietuvoj, Mėnulis pakryjiste’

Kada pakyla Mėnulis, tai in
dėnai išeina kukurūzų skinti 
Užkandę, indėnai pradedavi 
šokti. Bobų vasarą Lietuvoj bo 
jos' pradeda bulves kasti. Tada 
mėgsta pažiūrėti, kaip vdrų pa 
leisti Siūlai driekiasi. Taį daba 
matai, kad “Indian SumrrieV” kj 
“Bobų vasara” labai panagios. |

— Dėkui tau, Malki. Reikė j
išeiti į kukurūzų lauką ir 
galvoti.

Pa

Piršlys gyrė ir mėlavo, 
Siūlydamas jaunikį savo. 
Sakė turi ūkį gėrą, 
Ne bakūžę — tikrą dvarą.

Namuos stiklai krištoliniai, 
Kėdės, suolai — ąžuoliniai; 
Grindys su lentom išklotos, 
Krosnys blizga^ mūravotos.

Grūdų pilni jo aruodai, 
Ir iš vario lieti puodai; 
Laukai ištisai apsėti, 
Kraštą jų — sunku regėti.

Kai aš piršliui patikėjau, 
Už to vyro ištekėjau, 
Viskas tuoj aikštėn iškilo 
Ir galva vos nepražilo!

Vietoj dvaro ir seklyčios — 
Pasilenkę šonai gryčios, 
0 aruoduos blaškos vėjai: 
Ar tai tą, piršly, žadėjai?

Ogi vyras, nors rieraišas, 
Bet tai tikies pelų maišas; 
Vos jis pajuda ir knita/ 
Tinginio jo visad būta!

Neužbaigsiu čia vargelių; 
Grįšiu į namus tėvelių.; 
Tegul galas visus. ima: 
Piršlį, vyrą ir likimą! •

NARSUS -KOVOTOJAS

— Jūs privalėte žinoti, jog 
mūšio lauke aš esu ten, kur 

.daugiausia kulkų.
— O kame toji vieta yra?
— Prie ginklų sandėlio, fron- 

O Užpakalyje.
♦- ■.* -■* £ -

KITA' PRIEŽASTIS ‘

— Per paskutinius penktus- 
metus nei-vieno- vakaro nep'ra- 
ėidaū kur nors kitur.. . . ' . \

— Tai vadinasi tikroji šeimos 
larmonija.

— Ne, tamstele. Tai yra reu
matizmo liga? 

* *. *
VIENINTELE PROGA

Tikybos- pamokoje kunigas 
klausią mokinio;

— Dėl ko Viešpats pirmiau
sia sutvėrė Adomą?
— Kad. jis galėtų ramiai pagy

venti rojuje.

šako tam autoj as. ■ k • = į
— Tas tikra tiesa, turiu vieną, 

bet ji- jau nieko neverta,' joje 
nebėra nė vieno tento...

* * * '
TIKRAS PAMINKLAS

Jūs turite gražu deimantą sa-l- 
vo kaklaraištyje. Ar tėvas jums 
jį paliko?

Daliliai mirdamas jis paskyrė’ 
ūždėjimbi akmenio ant jo 

kapo. Bėt ėš nutariau Įsigyti tokį , 
akmehį, kuris visad stovėtų man 
prieš ėteis lt padėtų liūdėti. 

* ♦
ATSITIKO BLOGAI

— Žinai, aš daugiau ir nepa
žiūrėsiu į degtinę.

— Kas tokio atsitiko?
— Na gi vakar nusėlinai įsi- 

gėriau ir nuėjęs pas visus skoli
ninkus apmokėjau kiek buvau 

' kaltas.

.Ar iš savo Iiteratinių dar- 
turi koki nors pelną’

* .
T '

LITERATAS
Motilia: — Johūk, nevartok 

tokių negražių žadžių.
Jonukas: — Bet,, mama, Sha

kespeare vartojo jūds.
Motina: — Tąi, nežaisk su juo.
- * * ' .•

■ SUNKI PRADŽIA
-■ .’ ■ ■ ;' ’ /-.i

Arturas Rubinstein'a-s buvo 
kartą paklaustas: y -

, Kas tamstai buVo/sunkiau- 
'siavkai pradėjote mokytis skanu 
:binti fprtfepionu?< / J

— Mokėti moksJapinigiai, — 
šypsodamas atsakė muzikas.

ap- 
ga-

atidaryti naują einamąją sąs-'rnas. dar nebaigtas
i Anglin

SVEIKA PAŽIŪRA
— k’idfflM ateis pG.s 

tarė IžidnHus. irti paOaihuok. 
dūkfHe. kėlėte danelių.

TfcvaV — IštUtrb, išbandyk 
kiek įls yra kintrtis.

.M SĄSKAITA
Jauna elėgahtiška ponia ban

ke prie langelio klausia:
Ar negalėčiau aš jūsų banke

žvalgybos, agentas Lietuvoje 
apklausinėja studentą:
— Kiėk.turi metų?
— Už dešimties dienų būsiu

25 metų. "
■— Nebūk tūp tikras; tardy-

KARIŠKAS ROMANAS
Kapitonas išmetinėja leitenan 

tui:
Kapitonas išmetinėja leitenan' 

11 valandą vakaro Tamsta ėjai 
su viena moteriške, kuri atrodo 
niekam verta. Draugavimas su 
tokiom moterim pažemina kari-

1 įlinko laipsni. :
— Labai atsiprašau, ponas ka-J 

pitnrie, bet tai buvo pulkihinko 
žmcha, kurią turėjad palydėti 
į teatrą — teisinosi lėitenanlls.

tas Jam neRCPi j 

Girdė'au. kad tu išteki Už 
Graųrėko. Bet ar žinai, kad j& 
tave veda tik tam, kad užmo
kėti savo skolas?

t

— Ach. niekus tauški. Barbo
ra. Ji 
kėli

visiSkai nėmaifo atmo 
savo skolų. 

» ♦ «

GERAI UŽDIRBO

— Taip. Sykį pušie dingo 
draustas rankraštis ir už jį 
vau $25 atlyginimo.* * *

GALI ATSITIKTI
“Esu 45 metų amžiaus ir sve

riu 260 svarų. Norėčiau jodine 
ti arkliu, bet pirma klausiu jū
sų ar nuo jodinėjimų iškrypsta 
kojos?” ' , -

Tokį k’ausimą prisiuntė redak
cijai vienas skaitytdėas. Redak
torių* atsakė: “Taiį> yra. Kojos 
jiali iškrypti jūsų atklitn**...

MOtERS AMŽIUS

Teisme prokuroras klausia 
jaunos moteriškės:

— Dabar pasakykite kiek turi
te metų. Atsiminkite, jog atsa
kote po priesaika.

— Aš esu 25 melu amžiaus ir 
keleto® mėnesių.

— Riek gi mėnesių, pasakyki - 
t’e aiškiai.

— Bu. apie 96 mėnesiai.

Nofti žiNoti
—Papo-, tiūpirk rrtah laikrodį.
— O kam jK tau reik*Whgw6?

Kad tik.; i žinočiau kada 
Ik a n as.
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BEGINKLIAI ŽEMAIČIAI PRIEŠ
/ GINKLUOTUS RUSUS

L r

Prieš 90 metų kražiėčiei narsiai gynė savo Šventovę 
nuo rusų žandarų ir kazokų

.Šalia kitų paminėjimo vertų rytosj o vienuolynus rusų val- 
a.šmentį ir įvykių šiemet ypa
tingo dėmesio xertos Kraž:ų’ 
bkerlynėi, įvykusios prieš 90 me
tų. Ta proga Čikagoje pasirodė

paskelbta visa eilė straipsnių iš

L

džia pasiryžo visai panaikinti.
Vienuolynas ir šventovė 

’ f t »

Išmušė valanda, ir benedikti-
“Kražių”/ monografija, kurioje nių vienuolynui Kražiuose. Kai

iš ten 1843 m. buvo iškelta gim- 
nepriklausomos Ljėtuvos iaik-l nazija į Kaimą, kokių nors nera- 
raščių bei žurnalų 1933-m., kai* mumų, atrodo, nebuvo. Kitaip' 
buvo minima 50 metu .Kcžių baigėsi caro valdžios nutarimas

uždaryti bei nugriauti benedik
tinių: vien uolyną, šventovę ir ten 
pastatyti žemės ūkio mokyklą.- 
Kai 1893 m. pavasarį seselės ga
vo žinią, kad atvyksta Raseinių 
apskrities viršininkas ir nori jas* 
išvežti į Kauną, o vienuolyną*

tragedijos sukaktis! , : ; ’
Švietimo židinys

Kražiai priklauso prie tų de
vynių Lietuvos vietovių, kuriose 
greit ’:po žemaičių krikšto pats 
Vytautaę Didysis įsteigė para- 
pijąs ir";pastatydino šventoves.' uždaryti, tai jos užsidarė ir auką-j 
Po-200 metų. Lietu vos didikų to svečio su jo palydovais neįsi- j 
rūpesčiu į Kraąiuš/ątšikėlė jė1] leido. Tada žandarai jėga išlav.- 
zuitaf, kurie čia 'įštęige; kplegi- žė vienuolyno duris ir sesele 
ją ir pastatė šventovę. Tūb pa- išgabeno prievartos būdu. Ir šį 
ęiu metu, t. y. daf XVII š. pir-1 kartą rusų caro valdžia savo pla-l 
moję pusėje, Krizostomas M. Voj ną įvykdė, bet neapskaičiavo.

AMŽIUS — 130 METŲ ..« ••
Londono -Sotheby” aukcione- 

už 1,320 svarų sterlingų parduo •* 
tas dagerotipas (fotografija)) *’ 
padarytas prieš 130 metų. Jame—-'r

■

ŪkininkasJules Breton

■2J
u. Dievo namų.

Karingoji *Žemaičių ir Lietu
vos Apžvalga? 1892 m.- pradžioje 

kaip i tai pąžiūrės tikintys Kra- I bu™ P^elbbsi atsisauk.mą. . 
žiu ir plačios apylinkės lietui .“MaSkofet rauspronde isznar- 
3. . ... . j kinti Kražių mergaiczių kliosz-viai žemaičiai. s . , v *■ . .v. v. . tonų, o baznyczią apversti į pro- 

. Tik ketvirtadalis kraterių eij j vosj£vjsz^o cerkvę, arba staczėi 
davo sekmadieniais dalyyaudį sakant pa]eistuvių jr žmogžu- 
šv. Mišiose į medinę parapijos į ur^ą Apskelbiu jūmš Lie-
šventovę. tikinčiųjų, įuve- jr žemaiezei, idant isz lai-
lankydayo seselių benediktoniiį! žinodami, galėtum i te pašisau- 
mųrinę-' šventovę: Parapijos j go*.. Susirinkite j tą vietą isz
ventovė buvo begriūvanti, . ū-| LįecUyos kanapų ir užkam- 

oiu ir laukite tai valandai atei
nant, o atbrazdėjus maskolems 
stovėkite tvirtai, isz savo kūnų 
padarykite sieną, per kurią be. 
dievei negalėtų įsilaužti, o jei 
reiktų galvą padėti tai padėsite 
už tikėjimą, už bažnyczą ir tė- 

------- o ve- -- vynę,. ar begali būti geresnis 
Į prašymą, kad vienuolyno sven- errfsJv,ų?„ (Ąr 2,: 1892.1.15).

lodkevičius Kražiuose įkurdino 
vienuolės benediktinės ir 1641 m. 
pastatė joms šventovę. Nuo ta
da Kražiai apie 200 metų buvo 
svarbūs, kultūros bei mokslo ži
dinys DL Kunigaikštystėje ir be
ne pats svarbiausias Žemaitijoj- 
ie. t : 

X • 
* ' ■ * . - * - tKai XVIII š. pabaigoje je'zui- 

tų.; brdinąė buvo - panaikintas, 
Kražiuose jų įsteigta kolegija iš
liko, kad ir kitu vardu, bet di
delė! ir graži jėzuitų- šventovė 
Huvo pasmerkta Jvirsti- griuvė-. 
sįais^,. Žinonaa, šventovių Kra- 
žiuosė tada' netrūko. Buvo me
dinė parapijos šventovė, kelis Į nuolyną ir šventovę, pasiuntę 
kartūs degusi, bet/vis' iš naujo i Vilniaus generalgubernatoriui 
atstatytai XVIIIs: viduryje, dar' f .
prieš, jėzuitų panaikinimą, Kra- > tov? atiduotų parapijai, o Paja- 

■' ' pijinę padarytų kapų' koplyčia.

' Gubernatoriaus [šakyirias '
Ginčasj į kurį, nemaloniai bu

vo įveltas ir klebonas, užsitęsė. 
Parapijiečiai, nesulaukę atsaky
mo, padavė generalgubernato
riui naują prašymą. Bet šis įsa
kė Kauno gubernatoriui vienuo
lyno šventovę uždaryti. Tada kra 
žiečiai pasiuntė prašymą pačiam 
carui ir nutarė niekam neleisti- 
nugriauti ar uždaryti vienuoly- I

šventovę. Apie* % TiKinciųjų tuve. ir žeipaiczei) idant isz iai. 
lankydavo seselių benediktomų! žinodami', galėtum i te pasisau-

i goti. Susirinkite i tą vietą isz
a’
tinai reikalinga pagrindinio re-J 
rnbnto, 6 vienuolyno 'šventove 
buvo naujai atremontuota, tik 
stogą reikėjo .pataisyti. Todėl, 
kai kražiečiai sužinojo caro įsa
kymą (1891.XHvI2)' uždaryti vie-

raitų -argybinių, pasakė kal
bą. Jis atvykęs aukščiausios val
džios įsakymu šventovės užda
ryti. Būsią daug žmo
nės savo valia iš šventovės išeis.

‘Mes laukiame ciesoriaus, ąt-.matyti , vyriškis, mėšlungiška į 
sakymo ir iš bažnyčios neisimę, 
kol to atsakymo nęsulauksįme”, 
žemaitiškai atsakė dęšinėje. kry
žiaus stovėjęs Jonas Rimkus. 
Gubernatorius davė įsakymą jį 
suimti, bet minia suklego, įsisių- 
bavo ir rusus atstūmė'/'Kai Rim
kus liko nepaliestas, minia priti-

įsitveręs už rąsto. Dar po akį- 
niirkos jjs žus, nuviestas žemyn 
apt Niagaros krioklio > akmenų.-'

Tąif.ątsitiko 1853 ųiętais. Da-7 
gerotipą įsigijo y iena s iš Lpn-’, 
dono muziejų.

UNIKALUS RADINYS ,
>»•

Molio karjere j pietus nuo/-»- 
Londono aptikti dar nežinotos >- 
jįgi šįol dinoząuro rūšies griąu-v 
čįai. Jiems — 124 milijonai me-č 
tų. Tai stambiausias šio šimG 
ųiėčįo ^paleontologinis; radinys 
Anglijoje. Dinozauro ilgis 3-4.5 
metrp. pądinio yieta vis dąr lai

žiubse buvo nugriauta, medinė 
benediktinių vienuolyno šven
tovė ir:pastatyta;nauja mūrinė, 
kuri -ir šiandien’ tebėtamau'a 
parapijai;?. . . • - i

Po. Lietuvos-Lenkijos padali
nimo. 1795 m. Rūsiios caro vai-

' ■' - • * i ’ ’ * " i . :

džia pradėjo dalinti buv. kara
liškus- dvarus . savo generolams, 
o po 1831. m. sukilimo atėjo eilė 
sukilime'dalyvavusių bajorų ir 
kitų, dvarams-.' Bet ypatingai ;ca-

* 1' * ’•’T * • T •“<* Į,- f \ W • • —- •

Paklusnus kunigai

Tuo tarpu, Kauno '.gubernato
riaus spiriama, žemaičių vysku
pijos kurija davė įsakymą šven
tovę uždaryti Šiluvos dekanui ir 
Kelmės klebonui,, nes vietos kle
bonas buvo išvažiavęs., Tiedul 
atvažiavę į Kražius . vienuolyno 
šventovę, fado : pilną žmonių,

išauti.. -l>cl y uduiugai .va- n u grid u u ai LLZtidryu vivuuuiy-4 \
ro •^l^iąT^^Įikų,Rėpdriią Lie j-no šventovės, kol negaus atsa- ; :.Y
tuvojė pradėjo ęng^ po. 186Į3-§4 • kyįįio'jš caro.’ 1 i. 1 .
m. sukilimo.;:.|^ifa|itęję d><M^ K V^zšk'>Mpti^jųs Valančius' jau: 
dalis pąkauliėčių ' kėhEgįg būto prieš ‘ kelias-' dešmtis metų vįe- 
uždrausta priimti klierikus į se. name slaptame savo rašte buvo 

ir naujokus. į yienuo- mokęs, j e rusai pasikėsins į sv.ėn i
lynus;' ■Semmarijbs po kėlių me-r' tovę, katalikai turi ją pripildyti,: 
tų ibiiyb/vėk’palaipsniui atidai apgulti :ir neleisti maskolių ptfie

.to LITERATŪRA, lietuvių Bteratūros, meno Ir mokat 
1354 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenitą, Vinto 
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankol 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr V 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis * 
M- K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubo*, A. Rūkltelė* ir A. Varu 
kūrybos poveikalai*. 365 puik knyga kainuoja tik *3.

to DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir tn 
finif lokių pirmūnės Juozės .Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
ivente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainūojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktai* duomenim! 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja II

to VJtiNHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly

gyvenimo bruožų įpražyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Eta-

parauoauna na u> * -> u r

* to EUTUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T«mfcs®» 
įdomiai paraiyt* rtudija apie Rytprftriua, remianti* Pakabto to 
Labguvos apakrlfit? duomenimis Aprašymai Jdomtta Ejdcrt«a«w

yitavardfltj pavidtoSnuJeb jų vertiniai | vtfieBg EaSę. Ckfitl

"L
r

m aižiai* bolševikų okupacljo* metai*. Knygt tari 234 jrariapiu* 
bet kainuoja tik H. , .

to JULIUS JANONIS, poetas Ir revoIiudonJerlu*, nesilpni 
|a* fr kbrfAmgal Interpretuojama* gyvenime ir politikoje? tik * 
Jurgio Jaštnako knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimų tr po*

Knyga yra didelio formato, 385 puslapiu, kainuoja toL

1A k nov*Hų. Kata* B

to. Gubernatoęiųs paprašė, kad 
šalia jo- stovintys Šiluvos deka
nas ir Kelmės klebonas persaky
tų :jo kalbą žemaitiškpi. Minią 
Besutiko. Pareikalavo/ kad ./gų- 
bematorius jiems pĮi-o^ytij ras-, 
tą, kuriuo jam -įęjąkytąj šventovę 
uždaryti. ■ , ■ ;

Z ; 7 ' i
Pamatęs, kad - jo žodžiai ne- 

besveria, gubernatorius įsakę 
pulti laikančius portretą ir kry
žių. Kryžius iš Jasulaičio' buyo 
atimtas, o jis pats -taip' sumuštas,, 
kad iš galvos ir ausų sroyėmis 
pasipylė kraujas. Vėliau teisme 
buvo pristatyta kruvina jo karn- 
žia, kaip įrodymas, kąip rusų 
valdininkai elgėsi/su minia. Ca
ro ir carienės paveikslas grum-j 
tynėse liko sudraskytas,-tik įkry- 
žių laikiusio vietoje 'greit atsisto
jo kitas sų-. mažesniu Vyžiumi;

Miiniai vėl pritilus, dekanas 
Jastrembskis ir klebonas- dau
gelis įkalbinėjo ir prašė, žmones 
iš šventovės išeiti, nes. kitaip bū
sią blogai. Žmonės . nejudėjo. 
Tada gubernatorius paliepė mi
licijai šventovę;, uždaryti ir pa-- 
grasino, kas tuojau neišeisi-, liks 

‘ f, *• ■- . •

uždarytas per visą naktį, d ry1- 
toj su Jais būsianti kita kalba, tas vakar įkalbėjo su prezidentu 77 
/ . .. ' ' L .. . ’ .j,. T. ž.Reągąjni’ Baltuose Rūmuose. '.x

d’.nozabro liekanas paskęlbė 
Britų muziejaus atstovas.

dabar budėjusios moteęys vikaru davo į Kražius budėti. Ateida1- 
ketinimą paętebęjo, apipuolė jį, vo ir bernai. ‘‘Tai musų mergos 
berešantį &vexĮliąusiąjį, ,ir ne-daboja bažnyčią, niekur, neval- 
išleido iš šventovės, išeiti.' Kai kipjas”. Bet.jie patys, kokią va- 

. kunigas, nematydamas kitos iš- landą pabuvę šventovėje,• eidavo 
eities, padėjo komuninę su Šven
čiausiuoju ant žemės, minia jį 
užpuolė surišo jam rankšluos
čiais rankas ir kojas, draskė 
plaukus, purtė ’rankomis, vilko 
per grindis ir šūkavo žodžiais, 
kokių maldaknygėse nerastume. 
Klebonas greitai gavo žinią ir 
tuoj kreipėsi į policijos sargybi
ni. Tas atskubėjo į šventovę gel
bėti vikaro.; Žmonės, jį pamatę, 
grasino jį užmušti. Viena mo
teris trenkė jam.lenta į galv^, 
ir jis turėjo bėgti.
f ; ■ Budėjo dieną ir naktį
Po to įvykio į Kražius vėl at-' žius atvažiavo Kąuno gųbęrnai- 

vykp Šiluvos dekanas ir Kelmės torius Klingenbergas. Iydimas 57 
klebonas, bet šį kartą jau lydimi milicininkų, 12 žaųdarų, ;2 ka- 
Raseinių isprauninko — apskri-J rininkų ir 2 kunigų. | Varnius 
ties viršininkei. Nuėję į-švente- buvo pasiųsta telegrama, kad 
vę jie bandė žmones perkalbėti; lapkričio 10 d. ratžy^uoių 
Bet kražiečiai tuo* tarpų buvo pa- kazokų. Pirmykštis gu^ėrnato-- 
siuntę antrą prašymą carui ir pa-] riaus planas buvb;^i šventovės.

uždarymu palaukti, kbl atžygiuos 
kazokai. Bet kelių žandarų yir> 
šininkų perkalbėtas, nusprendė 
šventovę uždaryti pats, nelauk
damas kazokų apsaugos.

Buvo jau vėlu, todėl švento-’1 
vėje buvo šviesa. Žmonės gie- 

_____ a d°j°- Tik ?š^dę;-gubęrhati> 
papaak^’ kZJataiji saugi1 riaus P^dovų ginklų' Žvan^s-- 
jo šventę. Su kitom trim mefl ’ 1“* nutil°- SvBOtoyes angoje 
ginofu/ji tada' tarnavo paj stdin- =,ov/° . žntontų. Gųber-į

-bu ūkininką/ apie 5 km. nuo natorlli PasIt*° priekyje stovfr 
Krnžiu. Apie dvi savaites prieš J* ** laikytom, caro.tlr 
skerdynes jos teveik kas vaka-'carienės P”?*#-/ ?J>?

•' si vilkęs kamža, laikė, virš pa
veikslo iškėlę kryžių.-, Šonūosę 
stovėjo su žvakėmis -rankutėse

i Vaikai. Gubernatorius, lydimas 
i 50 ginkluotų milicininkų ir, gru

namo. Per’visą "naktį likdavo 
apie 50 iki 1.00 žmonių.’ Kalbė
davo Rožinį, visas tris dalis, gie
dodavo giesmes. Paskutinį va
karą atsirinko dar dąųgiaų ne
gu paprastai. Apylinkėje buvo 
ponių, kurios budintiems švento , 
vėje siųsdavo maisto. “Iš ryto 
pasnausdavom bažnyčioj, galvą 
į sieną įrėmusios, o namie dar
bas ir darpas, bet vakare ir vėl, 
lyg naujas kojas gavusios,-sku- 
bėdavom į bažnyviąl’i '. < į

Su ginkluotu 'būrių ■

1893 m. lapkričio 9. d. į Kra-

sėkmingi raiteliai ■ -
• . ■.. i. * .•

Tarprespublikinėse jojimo var- 
. žybbse < jįujniętis’Zigmas šarka 
su žirgu Forpostu laimėjo- “Atf- 

■daiyupo prizo**Jr i‘‘Taurės” kon* 
•kūrus.t Pastarojoj rungty kąu; 
nięę?ai tapo ir komandiniais nu*"“ 
gaištoj ąis. E. L.

■ — AmefikieČiaį apskaičiavo, 
kad/Kuboje buvo 1,100 ’kubie
čių. Daugumą jau už grotų.

— Surinamo vyriausybė įsa-- 
kė 100 kubiečiu tuojau išva
žiuoti namo. .

— S£ Lucijos salos preziden-.'

reiškė, kad lauks atsakymo . iš 
paties caro. Apie tai sužinojęs 
Vilniaus generalgubernatorius 
•Orževskis davė naują įsakymą 
šventovę uždaryti, nelaukiant caT 
rp atsakymo. /. : ’•

Viena įvykių liudininkė, Mag
dalena’ Gaidamavičiūtė, 1939 m. 
*♦ * .t .

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
ji., yra ' srniausiij. dygiausia -ir- hirtigįiįusia lietukų fratemalinė 
į--j < organizacija, Jie tuviams. įŠ|ikunai tarnaujanti Jai per .97 metus. 
Iv daAuš, ir Iriems,' kurie tuos
J. d^uir diriia, : -y J7?-' ■ ‘fjĮ- ■; • "

<■ ŠLA — išmokėjo (jaugiau kaig AšTUONtS MILJJONUS doleriu 
/ ; X..ąpdraudu sava ęanaŽLSp _ -
.. į,. SLA į- apdraudžia . pigiausiomis kainomis. SLA. neieško pelno, 

. ,4 nariams: pfctaHpuhrtik sfifišalpojg pagrindu./,

— .apdfjutjŽia■it'"'-^Endqwinent , '•<
'lekiančiam

^MiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

ižo klebonas,kuri. Rehadšhfs. vėl 
gavo Įsakymą iš vyskupijos šven

Kražių. Apie dvi savaites prieš 
r— 

rą, atlįkusios namų ruošą, bėg-

metems... it?
rftlj

%
vis$ė.

GjJife
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| 2759 W. 71st St, CKicago, I1L
I • RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

į -jwV Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto Iki 10 vai rakai

į Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto fki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206 :

.Mažeikai prieš. tai. išnešti. Šven- 
jčiausiąjį. Sakramentą j parapijofi' 
'šventovę. Vikaras’norėjotai pa-.: 
daryti spalio 6 d. anksti rytą, 
kad niekas -nepastebėtų, bet 
Kražių miestelio gyventojai bu
bėjo jau nuo rugsėjo pradžios. Jr

n

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tri. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENŽ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
: Cosmos Parcels Express Corp.

i " MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2^01 W.-69th St, Chicago, m. 60629 ♦ Tel 925-2731
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paraše 700 puslapių Enyį$> Enrion Km Bet kada Ir

lietuvių kalbą liečianfiaa Ištraukas, paruošė UksHuii vertimu* 
Ir patarė mums toliau studifuotL .' ’'
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Bus pakaitų maisto kortelių sistemoje
Šiaurės Carolinos senatorius J. Helms, paskutinėmis 

savaitėmis dažnai minėtas keliose Senato Įstatymų pro
jektuose, rengiasi pasiūlyti įstatymą, kuris Pamažintų 
maisto kortelių paskirstymo kainą. Jis nustatė, kad mais-. 
to kortelių paskirstymo sistema federabnei valdžiai labai 
'brangiai kainuoja. Ne pats maistas, bet kortelių paruo
šimas ir tinkamas paskirstymas.
j Jp^p^įenipjnės labai aiškioą: jeigu bus nustatyta, kad 
Ertaistb korieĖų pąsjtirštymas; btiš priešingas dabar veb 
kiantiems riuostataaųs,į; tai .'valstijos administracija bus; 
atsakinga už neteisingą, apgaulingą, melagingą kortelių 
paskirstymą. Federalinė vyriausybė neturės reikalo kiš
tis į valstijos maisto kortelių paskirstymą. Bet jeigu pa-j 
tirs, kad bet kokios valstijos kortelių paskirstymo sistema; 

-netvarkoje, tai federalinė valdžia galės priversti valstiją 
grąžinti permokėtas sumas. :

Dabar federalinė valdžia žino, kad visame krašte 
eina labai didelė apgaulė .maisto kortelėmis. Kiekvienas: 
ketvirtas maisto korteles gaunantis Smogus neturi teisės
iu maisto kortelių gauti Nepaprastai didelis žmonių skai
čius, kuris neturi teisės gauti maisto kortelių, jas gauna. 
Tuo tarpu, kai yra žmonių, kurie turėtų teisę gauti mais-. 
to kortelių, bet jų negauna. Yra žmonių, kurie badauja, 
tikra to žodžio prasme, bet negauna maisto kortelių. <

Respublikonas Helms, patyrinėjęs maisto kortelių- 
klastą kelis metus, dabar, patekęsj Senato komiteto va
dovybę, ruošiasi pasiūlyti padaryti kelias esmines pakai
tas. Jis žino, kad veikiantieji nuostatai leidžia labai leng
vai apgauti maisto kortelėms skirstyti komisijos narius,, 
todėl kiekvienais metais maisto kortelių klasta kainuoja 
valstybei du bilijonus dolerių. «

Prezidentas Reaganas nenoiū nuskriausti neturtin
gųjų. Jis yra linkęs nekreipti dėmesio Į tikrai maisto ne
turinčius ir užsidirbti negalinčius, bet jis nenori, kad 
kiekvienas ketvirtas maisto korteles gaunantis žmogus,

SUSITIKIMAS MONTANOJ ,
{Tęsinys) \

— Keistas, taip. Jo beviltiška meilė aklai jį 
vedė, bet jis nieko negalėjo padaryti. Kai sekanti 
kartą mes nuvykome, parvažiavome susituokę.

— Ar dabar jau susituokę parvažiuojate? — ’ 
paklausė tėvai, vėl su duona ir druska išėję mū-' 
su pasitikti.

— Šių antrųjų mūsų vestuvių vakarienė buvo 
■paprastesnė, negu pirmųjų, bėt-mūsų meilės tau
relės buvo sklidinos, ir mes jautėmės -Jainringi.

$ ♦ £

tas korteles gautų klasta. Prezidentas nenori, kad maisto

ALTos tn/ormacijų direktoriau* 
kąru dr. J. Prunskio pranešimas

Po paskutine Amerikos Lietu...

Kun. Prunskio pranešimas ALTuiF . 1 jausa ir su kai kuriais lytą bio-korteles gautų stambias taupymo sąskaitas turintiej 
žmonės. Jis taip pat nenori, kad vieni keliais vardais imtų 
kelias maisto korteles, o vėliau parinktų geriausios mėsos 
gabalus, arba, susitaręs su pardavėju, vietoj maisto pro- - „ - ~ -.
dūktų, neštųsi iš krautuvės dėžes degtinės butedų arba ’%>'?>'' m™”™- hj- 
kitų gaminių, kurie nieko bendro neturi su maisto kor
telių programa.

Pati svarbiausioji senatoriaus Helms pataisa būtų

neturėtų tų kortelių gauti. Senatorius Hėlms nori eiti dar

padaryti Haidingas tiktai 3 iš šimtą Jis pataria nusta-

seriją. ’ *

Madride turėjau progos aplan
kyti visas Vakaru valstybių de-

kušio 1982 m. spalio 30 d.^ vai- nebuvo atvykusios. Visoms įteir 
dyba pavedė man dvi tarptauti- kilu ALT o memorandumą, pri-. 
nio pobūdžio misijas: vykti į- mindamas Lietuvos reikalus ir 
Ispaniją, į Madridą vykstančiąj susilaukdamas gražaus prielan- 
35 valstybių, pasirašiusių HelJ kūmo. Su kaikuriais delegatais 
sinkio susitarimus, konferenciją- susidarė ypač nuoširdūs -ryšiais, 
ir vykti į Prancūziją Į štrasbur-1 Pvz, su JAV delegacijos pirini- 
ge sušauktą Europos parlamento ninku dr. Max Kampelmanu net-

Weiss mano, kad bus išmušta iš vėžių visa maisto dali
nimo sistema, jeigū valstijų atstovams bus primesta tie'k' 
daug įvairaus daibo, kurio jie nepajėgs atlikti. Dabar 
nėra pageidaujatnos tvarkos, bet vis dėlto pakankamai, 
maisto negaunantieji gali dalinamomis maisto kortelėmis, 
savo padėtį pagerinti. Galima bandyti gerinti šią sistemą/ 
bet neverta jos irisai išmušti iš gijų.

Senatorius Helms reikalauja, kad būtų patikrinta- 
maisto kortelių gavėjų pilietybė, amžius, vardas ir pa-- 
varde, gyvenamoji vieta, metinės pajamos ir išlaidos.

Kada buvo ruošiamas įstatymas maisto kortelėms: 
dalyti maisto trūkstantiems žmonėms, tai niekam neatėjo' 
mintis- patikrinti šiuos klausimus. Tada maisto JAV-se, 
buvo tiek daug, kad pilietybės, amžiaus ar gyvenamos yie- - 
tos klausimai įstatymo leidėjams visai nerūpėjo. Jiems rū-- 
pėjo duoti korteles badaujantiems ar pakankamai maisto- 
neužsidirbaųtiems. .Krašte -maisto buvo tiek daug, kad 
jiems rūpėjo duoti maisto tiems, kurie pakankamai jo 
neturi. Jie nenorėjo, kad turtingiausiame krašte būtų* 
badaujančių žmonių. Jiems buvo nesvarbu, kam jie mais-' 
to kortelę dayA.Svarbu, kad kiekvienas, kuris yra šiamė. 
krašte, būtų p a valgęs, o- gal >dar žvarbiau buvo — kokiu; 
ndrs būdu atsikratyti tų.-didžiauąų kainų įvairaus maisto. . 
Maisto buvo pakankamai, tai jiems rūpėjo taip siitvar---1
kyti Visus reikalus,, kad -niekas šiame lįašte nehaiteūlų.į 
Jįš gaU Mti -mri<sn?ie£ri,’'kubietis, -lenkas,bri^ss,,.fflr4ąs: 
kr kitoks įiMėtis. Jeigu'jis atvyko j šį k-raštą,'iai 
private zbadaūti. -• ' ’•

Senatorius Helms kitaip į šį klausimą šiuri. Kiekvie--. 
nąs amerikietis privalo turėti' duonos, sriubos ir daržo-.' 

>vių, bet kai Į Ameriką privažiuoja didokas skaičius užsie-

skirtumą tarp 3/100 ir kiek bebūtų daugiau išleista.
Aiškus daiktas, kad kiltų didelis triukšmas. Triukš

mautų tie, kurie negautų dabar jiems -skiriamos didelės 
■maisto kortelių dalies. Vietos gyventojai turėtų padėti 
valstijai nustatyti, kas gauna daugiau maisto; kortelių, 
negu veikiantieji nuostatai leidžia. Federalinės valdžios 
atstovui sunkiau kištis j šitą reikalą. .Jis žmonių nepa-. 
žįsta ir nežino, kas daro klaidą. Jam .nežinomas ir krau- 
tuvinirikas, kuris sutinka daryti klaidą, kad tiktai galėtų* 
parduoti daugiau įvairių prekių. Jeigu į :šį reikalą :įsi-’ 
kištų valstija arba valsčius, tai tada klastotojus būtų‘ ga-' 
įima išaiškinti. Vietos gyventojai galėtų lengviau ir ta-• 
singiau nustatyti, kas badauja ir maisto kortelių -ne-į 
gauna. Dabar veikiantieji nuostatai leidžia neduoti mais
to kortelių tiems, kurie gyvena turtingesniuose miešto/ 
distriktuose. Jiems nereikia klausti, ar jie badauja, ar' 
pavalgo. Jeigu jų adresas yra turtingesniame. distrikte/ 
tai jiems maisto kortelių ‘ gali neduoti. .Bet jeigu kas: 
vena heturtin’tiąme miesto disirikte, tai didelės klaidos^ 
komisijos nariai nepadarys, jeigu jam paskirs ir' dvigubą- 
maisto'kortelių skairių. Toks -dalykas uždraustas, -bet: 
niekas jo nebaus, jeigu komisijos narys -kitokį sprendimą- 
padarys ir maisto korteles jam paskirs. . . . .•' l '

Senatorius Helms eina dar-toliau. Jis siūlo -skirti • 
bausmę kiekvienam amerikiečiui, kuris atsiųs komisijai' 
■klaidingą, suklastotą ar net nesančiam asmeniui paruoš-' 
tą maisto kortelę. Senatorius nustatė, kad..maisto korte
lėms skirstyti komisijos nariai be bausmės padaro klaidų.- 
Pravedus Įstatymą, bus baudžiamas kiekvienas žmogus,- 
kuris paruoš klastotą kortelę. Smarkiausiai bus baudžia-^ 
mas tas, paruošęs klastotą maisto kortelę. Bus baudžia-; 
mas ir tas komisijos narys., kuris, žinodamas, kad kortelė' 
klastota, vis dėlto sutinka ją išduoti. . ‘

Kongreso atstovas Ted Weiss, -New Yorko demokra-^ 
tas, •permetęs akį į senatoriaus Helms paruoštą įstatymo- 
projektą, Įpareigojanti patikrinti tiek daug duomenų, ■ 
pareiškė, kad ..jeigu toks Įstatymas bus priimtas, jis mė-. 
turės laiko atlikti dabar jam uždedamų pareigų. Kon-; 
greso atstovas Weiss jau dabar vadovauja pakomitečiui,' 
kuris prižiūri socialinės apdraudos vykdomą darbą. Jei-, 
gu tam pakomitečiui pridėsime dar kelis kitus patikti-1 
nimus, tai mes pakenksime veikiantiems socialinės ap-' 
draudęs nuostatams ir pakomitetis neatliks savo užda
vinių, paaiškino Kongreso atstovas. ,

Senatorius Helms siūlo valstijų atstovams patikrinti linę vyriausybę nuo bereikalingo dviejų bilijonų dolerių 
kelis esminius klausimus. Tuo tarpu Kongreso atstovas išlydimo kiekrienafs metais.

.klausimas jau darosi kitoks. Užsieniečiai privalo kovoti

•ne įsprukti į Ameriką ir pasinaudoti -čia įvestais -darbo,

'Senatorius Hėlms šiuri, kad pačioje Amerikoje .atsi-

tiktis gerbūvio. Atsirado žmonių, kurie tą’gerbūvį nori1 
griauti, jį išnaudoti .ir niekuo prie jo neprisidėti, todėl jis: 
ir reikalauja, kad būtų patikrinta gimimo dienas, vardas'

tai. Šiuos dokumentus tari patikrinti valstijų /žmonės, 
kurie patikrina pareiškimus maisto kortelėms gauti. Ne
patikrinus šių duomenų, kelios kortelės lengvai išduoda-: 
mos vienam asmeniui.

.Tikslus šių .duomenų patikrinimas apsaugos federa-

me kampely, ir dienos bėgo kaip vanduo.
Vasara žnai išvažiuodavau Į kaimus pas

ūkininkus, kitomis dienomis turėdavau daug dar
bo raštinėje, kuri buvo valsčiaus valdybos namuo- ’ 
se. Reikėję man surinkti statistinius duomenis,; 
rūšiuoti ūkininkų žemes, kontroliuoti sėklas, da- •’
vinėti patarimus, vesti mokslinius tyrimus. Aš 
turėdavau labai daug visokio darbo ir būdavau 
gan užimtas, bet užtat vakarus aš turėdavau lais-J 
vus ir man būdavo labai miela pabūti drauge sti
Fėbute namie arba, gražiam orui esant, pasi
irstyti valtele ant ežero arba pasimaudyti tyrame

I jo vandenyje.
Kamuolių miestelis nedidelis. Išsidraikę na

mai, keletas krautuvių, valsčiaus vaMyba, mokyk 
la, klebonija ir raudonų plytų su arfkštu bokštu 
bažnyčia. Prie miestelio, plačiai išsilijęs, mėly- 
nuoja ežeras, medžių vainiku pasipuošęs.

— Kaip Sa ^i'ažul — džiaugdavosi Feliutė, 
kai mes plaukiodavome laiveliu ir gėrėdavomės i 
vasaros grožybėmis.

Šioje vietoje man ilgokai teko išbūti valsčiaus « 
agronomu. Mes turėjome būtą miestelio vidury, 
naujo namo antrame aukšte. Ten buvo tiys kam
bariai gražiai dažytomis sienomis ir dailiomis,

Vieną dieną užėjo Į mano raštinę viršaitis ą 
i Kuodis ir paklausė, ar aš pažįstu Surgailą.

— Taip, sakau, aš jį pažįstu, jis -buvo, -o gal; 
ir tebėra Pelkinės valsčiaus raštininkas.

— Ar geras darbininkas?

— Kodėl jūs apie jį teiraujatės?—paklausiau.
— Matai, jis nori persikelti Į mūsų valsčių. 

Jis sako turįs čia savo mergaitę, mokytoją Norįs 
būti arčiau jos.

— Kuri mokytoja yra jo mergaitė? — pasi
teiravau. z -

> — Nerašo. Nepatogu, žinoma.
Aš tuojau Įtariau, ar tik JSurgaila neturi ko

kių idėjų tonk mafio žmonbs. Buvo nepanašu, kad . 
vittrm ii'mokytojų būtų jė ibergaitė. Peikti ji vir- , 
šalčiui neturėjau »ci pamatot nei noro. Nutariau 
laukti, kas bus toliau. Mano žmona tuo laiku 
buvo nėščia, bemaniau, kad sena istorija vėl pasi-
kartotų. . ,

Surgaila atsikėlė Į Kamuolius. Sekanoes die-

vu, bet jie savos nuomonėės ne
turi ir yra Maskvos orbitoje.

Suėjau į ryši su keliais Eu
ropos laikraštininkais. “Ya”dien 
rastis išspausdino pasikalbėjimą 
su manimi apie Lietuvą, o 'žur
nalas “Mundo Christiano” jau 
savo šių metų rugsėjo numery 
išspausdino 4 puslapių straipsnį 
su pasikalbėjimu su manimi ir 
su mano pateikta medžiaga apie 
Lietuvą. Lietuvių laikraščiai iš
spausdino 12 mano straipsnių 
apie Madrido konferenciją, o 
vieną Įdėjo net “Chicago Tri
bune”. Madrido konferencijoje 
buvau vienintelis lietuvis. -

Europos Parlamento istorinia
me posėdyje, kur buvo iškeltas 
laisvės heikalavimas Pabaltijo 
valstybėms, dalyvavome kartu 
su Vyr. Lietuvai Išlaisvinti Ko
miteto vadovybės žmonėmis. 
Prisiminiau Lietuvos reikalą po
kalbyje su parlamento preziden
tu Pieter Darikert, kurį sutikau 
priėmime pas Strasburgo 'bur
mistrą. Turėjome ilgesnį pasi
kalbėjimą su parlamento vice
prezidentu Egon Alfred Klepsch 
ir su kai 'kuriais kitais ’parlamen
to nariais, o su Pabaltijo klausi
mą referavusiu buvusio Austri
jos imperatoriaus sūnumi! Otto 
von Habsburg užsimezgė ypač 
nuoširdūs ryšiai ir palaikau su 
juo stisirašinėjixną.
fi-Ąpiė Europos parlamentą ir jo 
rezoliuciją Pabaltijo laisvės klau 
silpti lietuvių laikra^įai.išpaus- 
dino lį pĮąpo^tjausmų ir ♦‘Čhi- 
yaagO.Ttib-aiie4’Avieną.

Lietuvos -reikalais mano straip 
sniai ir laiškai tnrvp -spaųsdina-

drolie”, ukrainiečių “The New

megzti .gana geri rySat"“1
Nuo paskutinio ALTb suvažia

vimo įvairiuose lietuvių-laikraš
čiuose būvo.išspausdinta 150 ma
no straipsnių ir reportažų.

Leidžiame Amerikos Lietu
vių Tarybos .informacijų biule- 
teiitius, ktiriu nuo paskutinio .su 
važiavimo išėjo. 14 biuletenių 
lietuvių kalba ir 4.anglų kalba. 
Lietu vSkų 'biuleteniu iš viso Jau 
iStbiflome 273. -

Siirmkau .sąrašą .-lietuvių, dir
bančių .amerikiečių ir kanadie
čių spaudoje ir radijuose. Susi
siekiau su jais laiškais ir pagal 
jų pageidavimą buvo jiems .pa
siųsta medžiagos.

Stengiausi spaudoje paskelbti 
pasikalbėjimus su ALTą suda
rančių organizacijų pirminin
kais. Buvo išspausdinti svarūs 
pareiškimai — pasikalbėjimai, 
kurie buvo gauti iš Amerikos

'(Nukrito į Šeštą pusią ui,

Pagąliau vieną saulėtą dieną, kai medžiai 
dažėsi rudens spalvomis, ramiame mūsų bute pir
mą kartą suskardeno mūsų dukrelės klyksmas. 
Mes pavadinome ją Laimute.

Baltai pasiklojusi žiema nešė šalčius, virkdė 
sniegą po kojomis, ledu apkalė ežerą. Žiemą dau
giau dirbau raštinėje, nes vykti pas ūkininkus Į 
kaimą mažiau reikždų tebuvo. Grįžus, mane su
tikdavo išsulgusi FėEutė, ir šilti jos gardžiai pa
ruosti pietūs pakvipdavo aut stalo. Kartas nuo 
karto apsilankydavo Surgailą ir anes ilgiau išsi- 
sėdėdavome, apie ši bei tą plepėdami.

Saulutė kas dieną artėjo, naikino žiemos le-

r* V<<.

f fif Mredė gerokai pa^keiaęs į -gerąją pusę. Aš net ■

kių ^nusiskundimų apie jį negirdėjau. Ilgą laiką 
ten dirba, reikia manyti, kad yra geras tlarbi-’ 
ninkas.

— O, kaip žmogus, ar sukalbamas, ar nu
gerti mėgsta?

— Nieko blogo apie jį negirdėjau. Vienus-
medinėmis grindimis. Du dideli Įaugai buvo nuo mokslo metus sėdėjome viename suole. Buvo geras 
{at ves pusės, o kiti du iš kiemo. Gatvėje prieš I mokinys, tvarkingas, neblogai mokėsi.
mu>ų iar.~us išdidžia stovėjo du štsm^ūs^m^ta- Žinoma, aš nepasakojau jo išs&okimų, ku-

lūs tureiau. _
^urkaktis buvo )abai patenkintas nauju iavo 

sekretoriumi, kuris žinojo savo pareigi ir ne- 
tiūgėjė ffirbti. Laistwtis nuo darbo valandomis 

< uMtavo pas viėlaftlį, fcusipaftno su klebonu irbū- 
ttarwj trečias -pas irtus. Nigiaį nepaštebejo,

j kad jis būtų turėjęs aųęitaą m&gaitę, todėl pa- 
- galvodavau ir dabar kartais su Įtarimu apie jį, 

tuo latfew, kai įo fcvftgsniai, skirti Feliūtei, buvo

Pavasaris buvo jau Toli pažengęs', rr gegutė

Feliutę, pabučiavau ją taip pat mažutę Laimute- 
kaktytę. Ji jau buvo hštuonių mėnesių, vaikščiojo, 
žaidė ir daug žodžių gražiai tardavo. Nežinau ko
dėl, bet a§ šiandien nenorėjau Feliutes palikti 
daug labiau, -negu bet kada šiol.

(J5U» aauifiau

PATS SKAITYK IR KfTUS PARAGlh’K
SKAITYTI DlEMRAtTj *NAXmS1OS-.įai ir žaisda.o plačiais savo lapais, vėjeliui pu- 

čisKt. o kienw šakose slėpdavosi ir čiauškė- 
tnvo i’Riikstc liai. Mes buvome labai laimingi šia-

riuos man teko nemaloniai pergyventi Juk šitie j ir perdažni ir perdaug smailūs, šitae jo akių ak- 
buve asmeniški dalykai, nesuvaldomų aistrų žai- jtyvumas, tačiau, neturėjo daug reikšmės Šiuo 
bai. kurių, be abejo, jis pats dabar gailėjosi. metu, kai diena iš dienos laukėme mažyčio. 4 — Naujienos, Chicago, IH. Wednesday, Nov. 2, 1983



NETEKOME ADOLFO ARMALIAl’S■

> VAKARŲ. VEJAI k
111 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
riridiai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
haajieao^ 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

Mažas būdamas girdėjau tokią

TaL; 562-2727 arba 562-272$

Atfolf as Arhteliuš

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

LPICIALYM: AKIŲ LIGOS 

WC7 W«*t 10M Str**t

Uit PAUL V. DARGIS 
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WestdkMtar Community klinikas 
Medkin** airaktorius

1934 S. M*nh*ia RxL, Waatchestar, UL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienom!*

Iš kur atsirado miško 
gegutė?

Pasigailėjo sesutės verksmo

L-. :’:.’?’ :AM.- ’w:’.yiV'jj

lietinga, tačiau amžinybėn pa
lydėjo skaitlingas skaičius vie
tos ir apylinkių lietuvių, drau
gų, pažįstamų ir jo įstaigos 
bendradarbių.

Mielas Adolfe, gilaus ir gyvo 
patriotizmo kovotojau, garbin
gos ir kilnios Lietuvos žemės 
sūnau, ilsėkis ramiai svetingo ir 
malonaus krašto žemės amžina
me guolyje. Mes, tėvynės mei
lės vedini, kuri niekados neuž
geso tavo širdyje, dirbsime ir 
kovosime, kad kartų kartose 
niekados nepalūžtų kovingumas 
dėl tautos gyvybės ir Lietuvos 
laisvės.

Vladas Pauža

ATMINK KITUS

.___ ;__ —

Funeral Home and Cremation Service
Charles Sfasūkaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

*

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Uli W. 71* St T*L 737-5149

Buvo senovės gadynėje trys 
broliai ir ketvirta sesutė. Kuo
met priešai užpuolė Lietuvą, tai 
visi broliai išvyko į karą. Atėjo 
ruduo, atėjo žiema ir pavasaris, 
o broliai nebegrįžta. Tuomet se
sutė išėjo į kelionę klausinėti, 
brolelių ieškoti. Ėjo dienų die
nas, per kalnus ir miškus, tei-{ 
raudamasi ir klausinėdama.

Pagaliau įėjo į tokią giną, ku
riai nematyti nei galo nei krašto. 
Paklydo seselė, nuvargo ir iš
liko. Atsisėdusi prie medžio 
pradėjo karčiai ir gailiai verkti. I 
Dievai išgirdo jos skausmus ir 
kaip bematant pavertė ją į gegu
tę, kad galėtų išskristi iš to miš
ko ir greičiau surasti mylimus §jr(iis 
brolelius. . ? ' j,brolelius.

KNOW YOUR HEART

lAkSTV, PUSLtl it 
PROSTATOS ČH1RURGUA

beieško žuvusių brolelių kukuo
dama ir skraidydama iš vieno 
krašto į kitą.

PERKRAUSTYMA1

L*Mjm*i.— Pilna apdraad* 
ŽEMA KAINA

Priimt m M&s&or
ir V1SA kortele*.

fc MAINAS. TaL 925-M42

Prostatoa, ink* tų ir ilapmos 
; Mkj chirurgų*.

5025 CENTRAL AVE.
St Peteriburg, Fla. 337JH

, TeJ. (8132 121-4201

helpmour heart, func

HELP YOUR HEART

tyvttš demonstracijų, protestų 
pries Lietuvos pavergėjus da
lyvis. Ubiuš minėjimų, parengi- 
niiį ir susirinkimų lankytojas, 
llgūhiėfis ŠV. Antano parapijos 
bažnytinio- chore giedotojas.

Ėilhiasirdiš lietuvis, kuris 
niekafti uiekados neatsisakė pa
gelbsti ii patarti. Draugiškas ir 
malDnuŠ., Deja, prieš kelerius 
frtėtuš suritgalavo1 širdimi. Gy
dėsi, vžĮFifepą^alvodainas, fctd 

'fetaiigi Š“ hetikefe riurtis' j| už- 
migdys amžinai f.ni. spalio mėn. 
15 d. Labai gaila, kad per anks
ti iškeliavo’ pomirtinčn karalys
tėn, kada kiekvieno patrioto ne- 

pergy vėnirhų palikti tekimas padaro didelę žalą ko-.
iėvynę Lietuvą rilStt koihudištų voJe <&! Liettfvos-feisvės. 
žudynių ir najkihiano.gaistė, nė- Laidotuvės įvyko spalio niėn. 
palūžo. Visą gyVėriimą nuožiniai 22 d; Darniai it gražiai vadova-

Sunkūs ir niūras skausmo ir 
liūdesio debesys pravirkdė mū- 

>. Netekome mielo ir 
uolaus kovotojo dėl Lietuvos 
laisvės Adolfo Armaliaus.

Prisiminimų pluošte- regiu 
Adolfą Šiauliuose Mokytojų Se
minarijos auklėtinį, tvirtą ir 
augalotą Žemaitijos ūkininko 
sūnų. Jaunūolį pogrindininką, 
ugningai kovojantį prięš tėvy
nes pavergėjus- — rusus, komu- 

. ništųąjjj- vę>kiėčiUs tiKčhiš'. Lie- 
pUvbš - šūnūš,- kuris t didžiai ir 
' drąsiai kovojo,' idealistinės mei
lės vedamas, dėl tautos laisvės.

Po didžių iY audringų koVos

Atmink. Jei tavo kelią šviečia 
Skaisčioji saulė spinduliais — 
Gyvenimas tavęs neliečia 
Audringas vargo sūkuriais.
Jei tu esi papuoštas laimės, 
Žengi į tolį sau linksmai — 
Tavo širdis nežino baimės 
Ir nekankina jos skausmai;
Jei debesiai dangaus erdvėj 
Nežudo tau šviesios vilties 
jei džiaugsmas supasi krūtinėj 
Kaip žvaigėdė vidury nakties —
Atmink, kad ne visiems likimas 
Į laimę nutiesė kelius;
Gyvenimo vilnių pykimas 
Kitiems skandina laivelius.

Vargai, nagus savo ištiesę, 
Juos slegia kaip nakties tamsa... 
Atraski vėl jiems žvaigždę

[šviesią, 
Paguoski juos vilties rasa...
Priplaukęs prie ramybės uosto 

.Savam džiaugsme tu nepaskęsk, 
Vargšus, kur ašaras sau šluosto, 
Drauge į laisvę nusivesk!

P. Vaičiūnas

Laidotuvėm įvyko spalio lūėn.

vo laidojinfo direktorė Jolanda 
Zaparackienė. Gailės tingai atsi
sveikino organiždcljų atstovai,

.r a’.kakliai kovojb prieš .giiritb-
sioš žemės pavėngėjUs:

JAV,'Detroite, baigė universi
tetą ir ligi pa^utinlb 'gyveni- Į pefljrėždami Adolfo didžiaširdm- 
mo” laipto dirbo federalinės vai- J gį^ «* Liėtuvai. Mišias 
džios darbą “Internal Revenue”. 
Buvo aktyvus.liėtuviskojė veik
loje, daugelio organizacijų na
rys — “Dariaus-Girėno”. Lietu

vių Namų draugijos^ ir kitū. Ak-

VAIKAI BE TĖVŲ

Sovietų Sąjungoje kiekvienais 
metais gimsta 500,000 bevėdy- 
bihių vaikų. Nepaisant gana len
gvų galimybių pasidaryti abor
tą; vis daugiau moterų, kūrių 
Sovietų Sąjungoje yra 17 iniL 
daugiau negu vyrų, pasirenka 
motinystę neturėdamos vyro. 
Šie gimimai sudaro 20 proc. visų 
Sovietų Sąjungoje gimstančių 
vaikų.

— Afganų laisvės kovotojai 
turi 200 Sovietų armijos belais
vių, kurie, jei nebus kur nors 
priimti ir nebus jiems duotas 
politinis prieglobstis, gali būti 
sunaikinti, nes partizaninio ka
ro sąlygomis belaisvių laiky-

Atnašavo ir. pamokslą pasakė 
:kun. klebonas Alfonsas Babo- 
.nas, Jo žodžiais:.j'2sepasiruošes 
paliko šioš žemės vargus. Jaut
riai ir jaudinančiai giedojo baž
nytinis choras, vadovaujamas 
mužiko Stasio Sližio.

Nors diena buvo šaltoka ir mas yra neįmanomas.

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

IM

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

2533 Ws 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650

Bale

m
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

<■ LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA ■B

RADIJO illMOC VAlaNOO*

Ir aekmaUaauu

U TOS ttotie*, 1110 AM b*Q«e

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

oust

v*
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■ ]vurię atstuMy, 

ANTANAS VILIMAS 
TbL 374-1*12 acte 374-59H

SOPHIE BARČUS

WOPA . 14M AM

YMi)« — Aldona Deufcw 
77A1S4J

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. IL 40*29

i

“Lietuvos Aidai’
KAZĮ BRAZMIONYTt

tadieoio 8 A0 ral vakaro- 
Vboa laido* g WCEV atotfe*.

fiBam S4>62f 
T«taL 778-1174

Bybis K Lowe, 9 mtmbtr of iht Notional Horng Faaįfc??® 
k Flocs' Fathioa Spieia&t QAf Corporation,

TH ’Great Rm*’ Latest Trend is TnterTori *

Kaili b#t 
the home b* 
In the Hrly 
so-called f<Oj 
In interiors 
popularity. į 
at bom* e$ns*d
by rt tornint 4*Krt8> w <nn
War IL

Th* daah* fot 
different from th! Hto-*tofry 
botnea many ffei»it*uiaa had 
left trhen they went off to 
•war turned the new “ranch
style” ho«ae« into a trend. 
Climbing stairs became past, 
as allone-Ievel living wis 
embraced by dew fa-nil its 
coping with thapbst ■rar baby 
boom.

Now as We enter the 
energy -conscious 1950 s. the 
open floor plan reappears, 
locking fresh and new. How
ever, this tit.ie it bears a 
different tume. It is called 
**the great louin” trhicil in- 
porporetea living, dining and

^nowti 
0C gTT>Q0 
fumūhmgs.
concept is further enhance 
by joining the kficheawuilly

through the UM ©t the

covering. GAF’bfloor 
handsome sheet ▼inyf in t 
“Newburgh Brick pattern 
Whi^e.

This GAFSTAR Softs 
floor «n eHf -čafe
surface. The deeply iettnM 
pattern has the. look of 
teal brick* yet rtlrfSU' 
natural shine with iHtle tneiw 
tengnee. The ęu*>%*Cot Jotm 
interlayer proridei comfort, 
warmth and noise redrfrtfoiL. 
Available in and li* widths 
at your nearest acme improve
ment etnini ot

4348 Šo. California Avenue
TeL — 523-3572

IČUt CHICAGO MOTOti CLU® ~nF» o*

tXPRESSMSY

i IF VO4J MJMt AT ’TMB
I iWavz-az.vi/ wv*c rr 'y ?

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS E-~~——
IŽDO GLOBĖJŲ PROTOKOLAS '•___I ?___ 1

• • • 1Amerikos Lietuvių Tarybos keturiasdešimt trečio suvažia- j
vrmo, įvykusio 1983 m. spalio 22 d., Čikagoje, ALTo iždo globi jai ; — Chicagos Lietuvių Spaudos 
spalio 21 d., A. Sukauskas, E. Bartkus (pav. V. Abraitį) ir A. klubo narių susirinkimas įvyks 
Budreckis (pav. A. Chipliką) patikrino ALTo piniginę atskai-: penktadienį, lapkričio 4 d., 7 vai. 
tomybę, kasos knygas, išlaidų ir pajamų dokumentus, pradedant J vak., Lietuvio Sodybos salėje. 
1982 m. spalio 1 d. iki 1983 m. rugsėjo mėn. 30 d. j Bus įdomūs pranešimai. Visi

Patikrinus, nustatyta kaip seka: j nariai privalo dalyvauti.
C ‘ KASA: • Valdyba

50.27211 j i, , - j ... j x •. 1 — Bendroji dailės paroda Šiais 
>J^4.>.38 nietais bus atidryta lapkričio

• 1 d. 7 vai. vak. Čiurlionio Gale- 
; rijoje, Ine., 4038 Archer Avė.,
Chicago. Dalyvauja 14 dailinin
kų, jų tarpe keletas člkagie- 
čiams visai nematytų. Bus pa
skirtos dail. M. šileikio, dail. T. 
Petraičio ir galerijos premijos, 

' kurias nuspręs Jury Komisijos
• šie dailininkai: Virginia Barton, 
Mikas Šileikis ir Jonas Tričys. 
Visuomenė kviečiama pamatyti 
naujausius lietuvių dailininkų

; kūrinius. D.

— Balzekas Museum of Lith-

Balansas 1982 m. spalio 1 d........................
Gauta pajamų iki 1983 m. rugsėjo 30 d. .

‘ ■ Iš viso
Per tą patį laikotarpį padaryta išlaidų

$119,821.49!
i

.. 67,926.69

ToĮr-U būdu liko kasoje 10/1/83...... . ............ ..............-.$51,891.80
f .

Bankų knygelių balansai rodo sekantį piniginį stovį 
■i 1983 m. spalio 1 d.

Midland -Savings (money market cert.) 
Great American Fed. Savings (savings) 

(money 
(money 
(money 
(money 
(money

$10,408.91 
317.23 

1,000.00 , 
T.OOO.OO 
1,000.00 
1,000.00 i 

28,885.71 Į 
3,257.69 uanian Culture .praneša, kad ir 

177.04 šiais metais, kaip ir visada, bus 
5,553.22 atidaromos specialios klasės, 

; kur bus mokama kaip pagamin-
? Iš viso ......  $52,624 80 ti Kalėdų šventėms specialių'

Iš Marquette National Bank 10/1/83 balanso $5,553.22 at- , šiaudinukų papuošalų. Pamokos.
įkaičius $730 negrįžusių dviejų čekių, Marquette National. Bank prasidės š. m. lapkričio mėn. • 

ba- 1 dieną. Tautos meno eksfpertė I 
j Helen Pius ir šįmet tams kla- j 
I sems 
J 

Į meno 
j motis

KKAL MTATi FOX 1ALS

1 
i

i :

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

MmmC 2—ii — ParaevImtH 
MAL 1ST ATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
1 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

pASKOmS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

■’IJTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

market cert.) 
market 
market 
market 
market

ceri.) 
cert.) 
cert.) 
cert?)

Mutual Federal Savings and Loan Assn, (savings) ...— 
Standard Fėderal Savings and Loan Assn, (savings) .... 
Marquette National Bank (checking) ..........................

>9

ųękių sąskaitoje lieka $4,823.22. Todėl faktinas ALTo kasos 
lansas iki šjn. spalio 1 d. yra $51,894.80.
-i Pagal ALTo nekilnojamo ir kilnojamo tūrio sąrašą: 

'Namo vertė (pirkimo ir remonto) ....$52,773.95
į Įstaigos inventorius pagal realizuojamą

■*’ vertę (10% per metus nurašius) ....... 5,893.05

vadovaus. Norintieji šio 1 
išmokti, prašomi regisi- į 
telef. 847-2441.

! Kun.
$58,667.00 '

T Iždo globėjai tvirtina ALTc iždininko p. Mykolo Pranevičiaus 
nekilnojamo ir >
•f Iždo globėjai pritaria kilnojamo turto nurašymui po 10% 
išmetus. Kadangi namų kaina knygose yra. nominalinė, pagal da
bartinę vertę, todėl pataria namų vertes nenurašinėti.

Iš viso

Sandaros pirm. Povilo Dargio, Suorganizavau programą an- 
Amerikos Lietuvių Katalikų M d glų ir lietuvių kalbomis Vasa-Į 
terų Sąjungos pirm. Julios 
Mack, Lietuvos Vyčių pirm. Lo
retos Stukienės, Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos pirm. Alber
to Misiūno, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio pirm. Marijaus Blyno.

Įvairiuose posėdžiuose ir kito
mis progomis teko palaikyti ry
šį su latvių, estų, ukrainiečių, 
čekų, lenkų, rumunų ir kitų pa. 

j vergtų tautų atstovais.
Iš spaudos išėjo mano paruoš

tos knygos ^Bolševikų nužudyti 
šauliai” ir į anglų kalbą išversta

ii tvinma aiuic izamiDKo p. mjwq r.^vioaus bLietuviu Talitillės Sąjungos pir- r 
kilnojamo turto apyskaitos įvertinimą $u8,66a00. - minink<; Vaclovo Mažeikos, Su- '

• • • a • 1*1 • j - J. _ w .. _ v - - - , , _ - _ 1 ji (f '

i- . _ * s . . .’ e

. Knygose kai kur yra rezoliucijos apmokėti sąskaitas, bet 
neįrašyta ..suma. Tas sumas galima rasti pajamų/išlai'dų knygoje j 
It čėkių atkarpose. Pageidaujama, kad tos išmokėjimo sumosi 
būtų pažyrnėtos rezoliucijose.
it. Iždo globėjai randa, kad inkasuoti pinigai yra gerai tvarko-1 
fįįi, juos investuojant galimai aukštesniu nuošimčiu.
•ii' Iždo -globėjai randa, kad kasos knygos yra tvarkomos pavyz-; 
dingai. Išlaidos pateisinamos Valdybos nutarimais sumoms virš 
$500, o smulkesnės sumos iždininko rezoliucijomis.
j a Iždo globėjai pataria tarnautojų atlyginimus arba jų pakei
timus tvirtinti Valdybos posėdžiuose.

A. Sukauskas E. Bartkus

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

rio 16 minėjimų proga. Atitin- 1 
karnos kalbos buvo įrašytos i 
juosteles ir išsiuntinėtos radi
jo stotims. Pats per “Lietuvos 
Aidų” radijo programą pasakiau 
daugiau kaip 40 kalbų. I

Vasario 16 d. minėjimų pro- 6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
ga buvau nuskridęs į Bostonų ir SS pKo“®
New Yorką, kur lietuvių pakvies uanian Plaza Court (69th St.) ir 
tas pasakiau atitinkamas kalbas. |

Drauge su Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės pirm. dr. A. But
kumi turėjome dųrpasifairimu su 1 
didžios teisių firmos Kirkland 
and Ellis advokat&į^a atardami 
būdus sėkmingiau'padėti lietu
viams keliamose bylose dėl na
rčių vykdytų nusikaltinjų. j
'Teko laiškais ir telefonais teikti 
informacijas, besiteiraujantiems 
apie Lietuvą. Ruošiau projek
tus kai kurių ALTo valdybos 
raštų, sveikinimų. Buvo malonu 
dirbti su nuoširdžiais idealistais, 
aukštos tolerancijos, gilaus pa
triotinio nusistatymo ALTo val- 
dybqs nariais, vadovaujant mie
lam pirm. dr. K. Šidlauskui. Vy
ko sklandus darbas su plačių su
gebėjimų ir didžio pasišventimo 
mūsų gen. sekretoriumi inž. Gr, 
Lazausku. Maloniai bendradar
biavome su talentinga ALTos 
reikalų vedėja Irena Blinstru- 
biene. Jau.dešimtį metų dirbau

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

. GERIAU SKOLA
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leldteę, 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

' 2 aukštu mūrinis. Pirmame aukšte 

padalintas i du būtus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith-

> Washtenaw.

' ŠIMAITIS REALTY '- * ' • j
| INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd Št 
TeL;-436-7878 ' '

DĖMESIO. į 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III. ‘
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Prunskio pranešimas
Atkeltais 4 psl. knyga “Bolševikų okupacija Lie-

I tavoje”. Jų .išleidimą finansavo 
1 šauliai ir nebuvo apsunkintas 
ALTo iždas, Paruošiau ketvir
tą, kiek papildytą, laidą knyge
lės “Lithuania”, kurios išleista 
10,000, o per visas keturias lai
das susidarė, net 90,000. Leidi
nys plačiai paskleistas taip Wa
shington© žmonių ir įvairiuose 
kituose miestuose. » • f

Norėdamas, kad priaugančios 
kartos dėmesys būtų atkreiptas 
i Amerikos Lietuvių Tarybos pa- 

į stangas, paskyriau iš savo asme
niškų lėšų 1000 dol. premijoms 
lituanistinių mokyklų auklėti- 

. niams, kad ALTo vardu būtų pra 
vestas konkursas apie padėt} 
okupuotoje Lietuvoje. Konkur- 

' su plačiai domėjosi mokytojai ir 
mokiniai. Premijuoti rašiniai 

. buvo spausdinami “Drauge”, pą. 
žymint, kad tai iš ALTo paskelb
to konkurso. Šiemet vėl . iš asme
niškų lėšų paskyriau 1000 dol., 
kad ALTc vardu lituanistinėse 

■mokyklose būtų pravestas kon
kursas apie reikalą mylėti tėvus, 
Lietuvą, krikščionybės idealus. 
Ir taip pat, kad panašų konkur
są pravestu vaiku laikraštis “Eg
lutė”.

sivienijimo Lietuvių Amerikos ir
------------------------  i

i

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”

.Dengiame ir taisome visų rūę 
šių stogus. L’ž darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

■Triaminic® Syrup 
Triaminicin®Tablets 
_ °r __ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

FA

- ■ .» » ... »• i

■

Laikrodžiai tr brtafcnyM* 
Pirdavimag Ir Taiajiuaa

A. Budreckis T»L JtfpvMIc 7-1941

• 40 nuoš. Holandijos žemės

6

WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

• Didžiausios gyvatės užtin- . yra žemiau jūra 
karnos Philipinų salose. Kai ku- 1 ■ —----- -
rios jų būna iki 30 pėdų ilgio.

KOVOS DĖL LIETUVOS

I

KAINA — $17, '(Persiuntimui pridėti $1)’

— Naujienos, Chicago, 8, m Wednesday, November 2, 1983

h pagal susitarimą.
TeL 776-5162

M49 West 63rd Strwt
Chicago, HL 60629

PIRKIT! JAV TAUPYMO dONUS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto Dd 5 vai. pc.
Šeštadieniais pagal susitaria*.

*606 S. Kedzia Ava. 
Chicago, fit 60629

Tel: 778-8000

ADVOKATŲ DRAUGIJA

Aleksas Ambrose,

; CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifep ausdino geriausią 

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

Minkšti viršeliai. Kaina $15.c 
Persiuntimas — SL

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugus

Naujai pasirodausi 
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 

ALTo informacijų tarnyboje ir paruošta ir teisėjo Alphonse 
esu.': kiekvienu momentu pasi
ruošęs. lulęisti vietą jaunesniam 
žinogtš; kurio įėjimas galėtų bū
ti naudingas kaip Amerikos Lie- 
.tuvii^TarybaO^iaip ir pačiai Lie
tuvai. > • •■■•’ *

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX tonight *

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.”
> ■* '. ’’

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NaajknoM galima gauti nepaprastai j domina gydy

tojo, vUūon*nėe veikėjo ir rašytojo auiminimua.

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų JvykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
rualrūpinim^ - -______ _____________

Dr. A. J. G u Men — DANTYS, jų priežiūra, įveikata Ir 
grožis. . Kietais viršeliai*______ __ _

Minkštai* viršeliais, tik ____ _______

Dr< X J. Gtuaen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą japūdžiaL Tik_

Gaflma taip pat užaakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dedavt 11 pemuntixDO Mlaidoma.

18.00

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštui

* P. NED AS,' 4059 Archer’ Avenut,

i Chicago, 111. 60632. Tai. YA 7-5990

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis. Agent 
320814 W. 95th SL

Everg. Park, III.
60642 - 424-865^

Advokatas
. GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo

t


