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?^^VLIKo-PasauIio Lietuvių Bendruome- 
nes pasitarimai erzeliams baigti

^'^ekant VLIKo pirminipko dr.   ------ .. .„ = . ..... =
K. Bobelio ir Pasaulio Lietuvių ATIDARYTAS GRENADOS 
Bendruomenės pirmininko inž. AERODROMAS
V Kamanto susitarimą VI-jo 
PLB seimo metų, PLB š.m. spa
lio 13 d. VLEKui pranešė, kad: 
sudaryta pasitarimams komisi
ja iš inž. Algimanto Gečįo (pir
mininkas), dr. Kazio Ambrozai- 
čio ir inž, Juozo Danio.

VLIKas pranešė Pasaulio Lie-; 
tuvių Bendruomenei, kad šuda^ 
lyta sekanti VLIKo kohiisiją': 
inž. Liūtas Grinius (pirminin
kas), p. Teodoras BHnstrubas 
ir p. Vladas Šoliūnas, ir. pasiūlė' 
pasitarimus .pradėti Chicagdje, 
pasirinktinai lapkričio 19, 26 
arba gruodžio 3 d.
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VLIKO VALDYBOS
NARIAI EUROPOJ T
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Hiutenfelde lankėsi inž, L.
Grinius,~ kuris susipažino su Va
sario; 16 gimnaizjos personalu 
ir Lietuvių :.Kultūros Instituto 

—txeritriu _ Vasario -16. gįinpgzijos 
patalpose taip pat yra VLIKo 
archyvo dalis ir buvo teirauja
masi apie galimybes šį archyvą

turėjo progas’ L Eltos 
vokieąfų-^kęiib'a atgalviriii&o- są- 
lygašį^^Malonųprah^tiįkad

Pre^edĮėri^r: 
gup jamas pijK 
leiįa¥
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ANDST. GEORGES, Grenada. —' 
Vyriausybė praneša, kad nuo ’ 
šios dienos jau atidarytas didy-; 
sis Grenados aerodromas St. 
Georges priemiestyje ir pajūryj 
Šiandien jau pradėjo skristi lėk
tuvai į Grenadą. Iki šio meto' 
St. Georges aerodrome nusileis-' 
davo tiktai JAV karo lėktuvai,1 
bet šiandien čia jau nusileido 
keli civilinės aviacijos lėktuvai,1 
atvežę į salą maisto. ‘

•Salos pietų uostan atplaukė 
keli transporto laivai, atvežę ka- ■ 
rių iš Barbados salos ir kitų 
uostų. -Manoma, kad netrukus 
Grenados gyvenimas įeis į nor- 
malias vėžes.

Gubernatorius prašė ameri- ( 
kiečius sudaryti sąlygas medi
cinos mokyklai ir toliau veikti, 
kaip veikė iki šio meto. Dakta
rai ruošiami visoms Karibų sa- Į 
loms. Jie būtjnai reikalingi.. >

Rasti 4 apsvilę lavonai

Ruperfo kareivinių kieme, be-
“^ĮpįBi^alos gal^&ikrū-: 

w®uri apsftei

Pra|aoje .
- paęiafiaė '^ieirib^ .... ..

'■ ričej -velidii.'Ozai,^JšvynėsŲ partijos pirmi- Į tokį
___ • šjslNir.T.— j ninIZaė rirravprtpc ? atstovu i Hrai

HUNGARY

YUGOSLAVIA

turkey)l
t

Namuose,. Draū^ška^e 
biuoše -buvo apidrti 
Britanijos lietuvių..reįkąlaiCir 
pagikėfsta'Lt&nidnėrinį dėl’VLI
Ko rūpesčių ir darbų. ' ‘į I

Abu VLIKo.-valdybos nariai 
susipažino su nauju ‘‘Europos 
Lietuvio” redaktoriumi p. Jz. ] 
Mašanansku. Tos.-pačios dienos 
vakare abu VLIKo nariai padarė 
pranešimą susirinkusiai lietuvių 
visuomenei, kurios tarpe buvo 
Lietuvos atstovas p. Vincas Ba- 
lickas su žmona, Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių S-gos pirminin
kas p. Jaras Alkis, inž. Juozas 
Vikčinskas ir kiti.

(Elta)

GREECE^

Turkijos prezidentas Kenan Evren patarė turkams 
bendradarbiauti su Turgut Ozai Tėvynės partija, 
gavusia daugiausia atstovu naujame parlament e.

THOMAS O’NEILL JR.
PAKEITĖ NUOMONĘ

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmų pirmininkas Tho
mas P. O’Neill Jr. pakeitė savo 
nuomonę. Jis labai atidžiai iš
klausė prez. Reagano praneši
mą apie marinų ir parašiutinin
kų pasiuntimą į Grenados salą, 
bet kai prezidentas baigė, tai jis 
gana aštriai pakritikavo prezi
dentą. Jis neturėjęs teisės siusti 
i Grenada Amerikos kariu, nes 
tai esanti svetima teritorija. 
Karių siuntimas sukels pasipik
tinimą užsienyje. Už poros die
nų jis prezidentą dar pikčiau 
kritikavo. O’Neill tvirtino, kad 
prezidentas neturėjęs teisės taip 
slgtis. Pablogės santykiai, su 
draugiškomis valstybėmis. j

Kongresas pasiuntė 15 žmo
nių delegaciją į Grenados salą. 
Delegacija praleido dieną Bar
bados saloje ir penkias dienas 
Grenadoje. Visi nariai priėjo 
Įsitikinimo, kad prezidentas ge
rai padarė, pasiųsdamas mari-

PADIDINO SOSTINĖS POLICIJA, 
KAD NEBŪTŲ INCIDENTŲ

PREZIDENTAS NORI SUSTIPRINTI JAPONUOS IR PA€I- 
1TKO APSAUGĄ, SUTVARKYTI PREKYBĄ

veik 
miaisi 
vonaiz

TURKŲ PREZIDENTAS PATARĖ 
REMTI LAIMĖTOJUS ‘

Prez. Ronald Reaganas

I TOKIJO, Japonija. — Tūks
tančiai japonų, plevėsuodami 
Amerikos ir Japonijos vėliavė
les, pasitiko trečiadienio ryte 
atskridus} prezidentą R. Reaga
ną. Prezidentą pasitiko premje
ras Nakasone.

Prezidentas aerodrome susi
rinkusiems žmonėms pasakė 
trumpą kalbą, kurioje jis nuro
dė, kad planuoja prabūti japo
nų sostinėje keturias dienas. Iš 
Japonijos jis planuoja skristi 
tiesiai į Seoul miestą, Pietų Ko
rėjos sostinę.

j Japonijoj prezidentas planuo
ja susitikti su vyriausybės na
riais ir aptarti du pagrindinius 
dalykus. Prezidentas nori, kad 
Japonija sustiprintų savo apsau
gą aplinkiniuose Pacifiko van
denyse.

I Prezidentas pareiškė, kad gy
lius į Grenadą. Ten jie turėjo venaine labai neramius laikus, 
progos išsikalbėti su paprastais Sovietų Sąjunga įrengė atomi- 

f gyventojaisr-su medicinos^ stu- ''rakefas',' nukreiptas ' prieš 
deniais, su valdžios pareigūnais. 1 Japoniją. Sovietu lakūnas su- 
Demokratų vadovaujama komi- naikino Pielu Korėjos keleivini 
sija priėjo išvados, kad Reaga- begįnklį lėktuvą, nuskandinda- 
nas gerai padarė, kai įsakė 269 keleivius. Sovietų Są-
siųsti JAV karius į Grenadą. ..-JT

Saloje spalio 19 dieną buvo 
/suimtas premjeras M. Bishop. 
Spalio 25 dieną jis buvo sušau
dytas. Tą pačią dieną sušaudyti 
ir keturi ministerial. Saloje su- 
darvta “revoliucinė tarvha”. 
Premjeru paskirtas gynybos' 
ministeris Hudson Austin. Pa-' 
skelbtas karo stovis. Suimta virš 
1,600 
mauti 
Saloje 
ginklų

dą Japonijos ir Amerikos pre
kybai sunormalizuoti.

Iš Japonijos prez. Reaganas 
skris tiesiai Į Pietri Korėjos sos
tinę. Prezidentas priminė, kad 
Sovietų ekspansija eina visu 
smarkumu visose srityse. Jie

priemones. Paaiškėjo, "kad šiau
rės Korėjos valdžia buvo priki
šusi savo nagus prie Pietų Ko
rėjos ministerių nužudymo Bar
nioje.

Prezidentas turi vilties įtrauk
ti i taikos pasauli ir Kiniją, kad 
galėtų sustiprinti gerbūvį ir pa
jėgtų gintis nuo Sovietų ekspan
sijos.

»ĄS OZAI. PAREIŠKĖ, KAD JIS SUDARYS KON- 
KABINETĄ IILĮVES SOCIALINĘ APDRAUDĄ

ntaž ANKARA, Turkija.— Turgut, Turkijos generolai paruošė
į rinkimų įstatymą, kuris 

draudė revoliucinėms ar tikybi
nėms partijoms veikti. Nė vie
na buvusi partija negalėjo daly
vauti šiuose rinkimuose.

Dalyvavo trys naujai sudary
tos partijos, kurios turėjo iš
rinkti 400 parlamento atstovų. 
Tėvynės partijai pravedus 212 
atstovų, prezidentas Evren įpa
reigojo 36 metų jauną politiką 
Turgut Evren sudaryti kabinė
ta. Jis du metu vra tarnavęs 
kariuomenėje.

— Esu konservatorius ūkio 
reikaluose, esu liberalas tikėji
mo srityse ir pripažįstu socia
linę apdraudą, kad žmonės ne 
badautų, nešaltų ir būtų apsi
rengę, — iš prezidentūros išėjęs 
Ozai pareiškė laikraštininkams.

Turgut Ozai, rinkimuose nu
galėjęs generolų partiją, manė, 
kad gali būti apibartas dėl rin
kiminės kampanijos, bet gene
rolas Evren pritarė jo politikai.

pasir®^X^d/jq iaybnas dfer ninjfaš, pravedęs 212 atstovų į 
neatpažinta^ manorija, na&ją Turkijos parlaemntą, pla-
kad šiandie| ras^įetųri 'tave- ngoja sudaryti naują ministe- 
nai gali, būtj^juvusių^pinislenų, ą.6-’kabinetą.,
Jie buvo apdilti degalaįs. ir ap- Rinkimus laimėjęs politikas 
deginti, kaįUaip s-markiai' ne- antradienio popietę gana ilgai 
dvoktu^.'Skloje^^reik visą laiką kalbėjosi su krašto prezidentu 
yra S^Jaipsnių; Journos. Nužu- ^en Kenąn Evren. Jis ėjo su 
dytų žmbjnių lavonai greitai baime, nes nežinojo, ar krašto 
pradeda gesti.

.Policija klausinėja Hudson
Austin, nes jis buvo informuo- 

! taš apie visas saloje vykusias 
• žudynes. Be jo žinios nieko ne
šaudydavo. Be to, jis yra buvęs 
kalėjimo sargas, suimtųjų gy
venimą jis pažįsta. >

J junga stiprina savo pozicijas 
Šiaurės Korėjoj. Prezidentas no- 
rŲ 3čad japonai prisidėtų prie 
taikių valstybių ir stengtųsi 
kelti gerbūvi, nesiverždami į 
svetimas teritorijas.

J Be Jo, prezidentas nori rasti 
būdų sunormalizuoti JAV ir Ja
ponijos prekybą. Dabartinis šių 
dviejų, valstybių prekybos ba
lansas yra naudingas tiktai Ja
ponijai. Kiekvienais metais 
amerikiečiai moka japonams 
22 bilijonus dolerių už iš Japo
nijos atvežtas Amerikon prekes. 
Niekad anksčiau amerikiečiai 
nemokėjo tiek daug užsieniui 
už automobilius, televizorius, 
radijo aparatus ir kitas gamina
mas prekes, kaip dabar moka 
japonams. Be (o, amerikiečiai 1 
moka dideles sumas už plieną i 
ir audinius.
buvo tartasi, bet tie susitarimai ( kites bombos, 
turi didelius plyšius, japonų ga-;------------------ >
myba veržiasi į Amerikos pre- — Arafatas malūnsparniu iš- 
kybą. Prezidentas nori rasti bū 1 skrido iš Tripolio kareivinių.

— Aukščiausias Zimbabvės 
teismas įsakė paleisti iš kalėji
mo Danaz Dabagwą, nes jis be 
pagrindo suimtas.

— Pastatys sargvba, kad ita- 
riami asmenys prie Senato ne- 
priartėtų ir jo negalėtų išsprog
dinti. Bus trys sargų eilės.

’ prezidentas pritars jo partijai. 
Jis žinojo, kad gen. Evren rėmė 
karių sudarytą partiją, kuri pra
vedė mažiausią atstovų skaičių 
į parlamentą. Bet politikas Ozai 
išėjo labai patenkintas, nes pre
zidentas pats prižadėjo remti 

j Tėvynės partiją, gavusią dau
giausia balsų.

Pataria kreipti dėmesį 
į balsuotojus

Prezidentas patarė kreipti 
mesį j krašto gyventojų nuotai- 

Angoloj hukrito sprausmi- ^as jejgu žmonių dauguma pa- 
nis lėktuvas, žuvo' 150 žmonių. sisakė už “T^ės” partiją ir 

ji gavo daugiausia balsų, tai ji 
galės sudaryti vyriausybę be jo
kios koalicijos.

Pasikalbėjimo metu preziden 
tas įpareigojo Ozalą tuojau 
planuoti sudaryti specialistų 
vyriausybę ir jam pristatyti.

Premjerui išėjus, prez. Ev
ren pasakė kalbą per radiją, pa
tardamas visiems krašto gyven
tojams remti Turgut Ozai pla
nuojamą vyriausybę. Preziden
tas pasidžiaugė, kad Tėvynės 
partija gavo daugiau negu 200 
atstovų ir gall’s sudaryti vyriau
sybę be jokios koalicijos. Prem
jerui nereikės tartis su kitų par
tijų vadais dėl kiekvieno projek
tuojamo įstatymo. Prezidentas 

[ žadėjo remti Tėvynės partijos 
sudarytą kabinetą.

Turkijoje baigto* 
visoe revoliucijos

— Jeigu Andropovas nesu-. 
stipręs, tai valstybės priešakin 
bus pastatytas kitas politinio 
biuro narys, tiktai ne Aliujevas.! dė-

— Prez. Reaganas pasakė, 
kad Sovietų Sąjunga yra di
džiausias laisvojo pasaulio prie
šas, todėl laisvos valstybės turi 
bendromis jėgomis gintis.

KALENDORĖLIS

Lapkričio 10: Andriejus, Vaiš 
vilkas, Spalgena, Barbaidis, Pu
rė, Geluonė.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 4:35.

Oris vėsiu, gali lyti.♦ *

— Penktadienį Naujienos ne
išeis. Veteranų šventė, paštas 
laikraščių neišnešios, jeigu ir 
atspausdintume. Laikraštis išeis 
šeštadienį.

Prez. Kcnan Evren patarė 
turkams balsuoti už karių 
vadovaujamą partiją, bet 
kai rinkimus* laimėjo Tur
gui Ozai vadovaujama Tė
vynės partija, lOEvren pra
šė visus gyventojus koope

ruoti su išrinktaisiais.

EDWARD SCHULTZE
PERDAVĖ PLANUS

BONA, Vak. Vokietija. — Da
bar aiškėja, kad vokietis Ed
ward Schultze 1911 metais per
davė amerikiečiams visus Vo
kietijos generalinio štabo planus 
Europai ir Rusijai pavergti. 
Schultze buvo vedęs Šveicarijos 
žydaitę. Schultze buvo socialde
mokratas ir labai nemėgo Hit
lerio. šią didžiąją paslaptį žino
jo tiktai jis ir jo žmona. Jis gavo 
planus, o jo žmona, važiuoda
ma į Šveicariją pas savo tėvus, 
tuos planus nuvežė į Šveicariją. 
Ciuriche tuos planus ji perdavė 
britui advokatui Allen W. 
Dulles.

Sąjungininkams buvo bepigu 
vesti karą ir laimėti, nes jie tu
rėjo visus Hitlerio štabo pa- 

i ruoštus planus.

žmonių. Pradėjo neri- 
studentai amerikiečiai, 
rasti dideli sovietinių 

sandėliai. JAV kariai ra
do 600 Kubos kareivių, pasiruo
šusių užimti salą. Amerikos ka
riai sustabdė kubiečius nuo sa
los užėmimo.

Thomas O’Neill Jr., išklausęs 
grįžusių komiteto narių pareiš
kimą, pakeitė savo nuomonę 
apie Grenados reikalus.

O’Neill pareiškė, kad Reaga
nas. siųsdamas marinus j Gre
nadą, gerai padaręs. Tuo reika
lu jis pakeitė savo nuomonę apie 
Reaganą.

Naujienos pasveikino prez. R. 
Reaganą už marinų pasiuntimą 
ir nurodė, kad Atstovų Rūmų 
pirmininkas O’Neill 
metinėdamas prez. 
Parašėme įžanginį, 
“Thomas O'Neill Jr.
nos”. Jame nurodėme, kad T. 
O'Neill komunistų nepažįsta ir. 
daro didelę klaidą. Naujienos 
prez. Reaganą pasveikino už lai- Į 
ku padarytą intervenciją.

Atstovų Rūmų pirmininkas 
Thomas O'Neill Jr., įsitikinęs,! 
kad padarė klaidą, antradienį 
pakeitė savo nuomonę ir sutiko 
paskirti prez. Reagano prašo
mas sumas karo išlaidoms pa
dengti.

— Senatas nutarė tuojau pa
taisyti bombos apardytus Sena
to duris ir langus.

— Sargai paslat. J prie Kąpi- 
šiuo reikalu jau Į tolijaus, kad kažkas neatvežtų

klydo, iš- 
Reaganui. 
pavadintą

—Trečiadienį prez. Reaganas 
pasakė tris kalbas japonams 
apie kelionės tikslus. Jis aplan
kys JAV jūreivius Japonijoj.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $373.
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Lapams krintant, japonaitė atsargiai eina, kad silpnas 
tiltas nepajudėtų ir ji neįkristų į upelį.
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Pelkininko Jono Variakojo prisiminimas į

• Pulk. Jonas Variakojis

kovojo Austrijos fronte. Kilus 
Rusijoje revoliucijai, prisidėjo 
prie organizavimo Lietuvos ka
rių Rusijoje. 1918 m. su teisinin
ku Noreika ir karininku Škirpa 

į grjžo į Lietuvą. Čia tuojau įsi-. 
jungė į Lietuvos kariuomenės

Į organizavimą. Panevėžyje su
organizavo iš savanorių Panevė- 

i žio batalioną. PaS'žymėjo kovo
se su rusais ties Šėta h Panevė
žiu. I

Po ilgesnių kovų rusai iš Pa
nevėžio ir apylinkių buvo išvy
ti. Vėliau Panevėžio batalionas 
buvo pavadintas 4 pėstininkų- 
Karaliaus Mindaugo pulku. Ku
rį laiką buvo šio pulko vadu. Be 
to, dalyvavo kovose su lenkais ir 
bermontinirikais. Apdovanotas 
2 Vyčio Kryžiaus ordinais. Išė
jęs iš kariuomenės, apsigyveno

1923 metais Šančiuose pastatyta aukšt. mokykla

I

gabenti ir įsidėti 
entas.

turi pats kl

paaiškėjo, jog 
jei užmokėsi-

plaukai turi būti nukirpti ik! 
pečių.
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Kai nuėjome, 
išpiaus tik tada, 
me už visą stiklo lapą. Sutiko 
me. Bet teko užmokėti day įr 
už stiklo įdėjimą, nors jie to 
darbo mums nedarė. . Galiausiai 
tėvas turėjo pasirašyti kitoje kvi 
to pusėje, kad jokių pretenzijų 
už atliktą darbą neturi...

Iš MOČIUTES SKRYNIOS...
“Devynioliktojo ir dvidešim

tojo amžių audiniai ir drabužiai” 
— taip pavadinta liaudies meno 
paroda atidaryta Kauno Paveiks 
lų galerijoje. Joje eksponuoja-

— Švedija sėkmingai išbandė 
karo lėktuvą, kuriuo galės 
naikinti Amerikos raketas, ku
rios skristų per Švedijos terito
riją į Sovietų Sąjungą.

— 1900 metais pasaulyje bu
vo tik 20 miestų, kur kartu su: 
priemiesčiais gyveno daugiau; 

Į negu milijonas žmonių. Dabar- 
' tokių miestų yra jau 225, o šimt
mečio pabaigoje jų bus 400. Iki' 
2009 metų 60 pasaulio miestų 
turės daugiau kaip 5 milijonus 
gyventojų.

Š. ml spalio 30 d. Lietuvių 
evangehkų-reforrąatų salėje, sū- 
nu^. Jpnąš, marti Jūratė ir mi
rusio pulk. Vanakojo artimieji, 
paminėjo pHęš 20-metų mirusį,, 
tėvą, tiošvįi senelį ir gimines bet 
artimieji. -?<-■

Paminėjitną atidarė iš Racine 
atvykęs- Tamulėriaš. Savo kal
boje- gis pažymėjo; kad pulk; J. 
Variakojis buvo. Lietuvos karino 
menės savąnoris-kūrėjas.

: .. .. - ■ - • • i-storijai bus labai reikšmingi.
Pakvietė toųau vest! parane- 5tipriai;SUMgalavus vis

jintą kap. Juškevičių. Juskevi-| H
- čius padėkojęs dalyviams už at- - - -

dalyviams pasiskaityti paties 
šešolėliuose, Ukmergės apskr.į pulk. Vai-iakojo parašytą žinių 
Iš atsargos buvo pakviestas va?j lapą ir fotografiją, 
dovauti susisiekimo ir krašto ap.
saugos ministerijoms. Susidė-j __________ _
jus tam tikrom aplinkybėm at-j pone]a^įo lituanistikos mokyk- 
sisakė iš ministerio pareigų iri 
vėl apsigyveno šešolėliuose. Č^aj 
ir sulaukė rusų okupacijos. į

Gyvendamas savo ūkelyje pri
klausė įvairioms organizacijoms. 
Artėjant antrai rusų okupacijai, 
pasitraukė į Vakarus. Atsirado 
Amerikoje Chicago je. Gyvenda
mas Chicagoje rūpinosi Lietuvos ’ 
reikalais. Buvo išrinktas pirmo- 
•sios Ramovėnų organizacijos .val
dybos pirmininku. Parašė atsi
minimus iš kovų su rusais, len
kais- ir bermontininkais. Šie jo

' atsiminimai, ateities kartoms ir

Jaunas berniukas pulk. Varia- 
kojo vaikaitis, Jonas Kristijono

PAVERGTOJE LIETUVOJE
gdJciiju t. joje fc:A>pviAu.oju | 

mi kaimo audėju ir mezgėjų rank 
darbiai iš M. K. Čiurlionio tiai 
lės muziejaus fondų. Lankytojų 
dėmesiui pasiūlyta beveik du 
šimtai tautinių drabužių, staltie
sių, lovatiesių, rankšluosčių, siu
vinėtų gūnių. Atstovaujami vi
si Lietuvos etnogrątinįai regio
nai. Parodoje gailina pamatyti 
ir šių dienų liaudies meistrų dar
bus. v

— PEN klubo konferencijoje: 
Caracas mieste, Venezueloje,; 
buvo pareikšta, jog sunkiausia- 
padėtis rašytojams yra Sovietų 
Sąjungoje, kur šiuo metu bent 
103 žymūs rašytojai yra perse-- 
kiojami bei kaltinami.

žvelk: rytoj diena ir šventė” ir 
H. Vancevičiaus ruošiama insue- 
nizaeija V. Bubnio romano “Po 
vasaros dangum”..SIU

— Sirijos vyriausybė paskel- 
bė vyrų mobilizaciją, bijo Iz
raelio įsiveržimo.

* > 9 ¥

DAINININKAI ŠVEDIJOJE 
Švedijos Sovietų draugijos kvie 

timu, Švedijoje koncertayo Vil
niaus operos ir baleto teatro ar*. ’ 
tįstai V. Noreika, I. Milkevičiū
tė, pianistė G. Larųdsbęrgienė ir 
tualeto solistai. V. Kudžma.ir.Ni 
Pilipavičienė.

j los mokinukas, paskaitė savo se
neliui paties sukurtą patriotinį 
eilėraštuką. (Š,is eilėraštėlis mo
kykloje gavo pirmąją premiją} M

Jauna mergaitė Polikaitytė 
kanklėmis paskambino porą lie
tuviškų dalykėlių. Kunigui Neu- 
manui sukalbėjus trumpą mal
delę, dalyviai buvo pavaišinti 
skaniais pietumis. Mirusiojo sū
nus Jonas širdingai dėkojo vi
siems už atsilankymą, kalbas ir 
prisiminimą jo tėvelio. Pasibai
gus paminėjimui dar kelis žo
džius tarė “Mūsų sparnų”. re
daktorius Bružas. Jis pastebėjo,

i

dar rūpinosi Lietuvos reikalais. I kad pulk. Variakojis buvo ge- 
c!^ 8ąa^°^^'“^.ui ^lMirėJ963 m, ir.nalaidotasLie- 
silani^ną, kad pulk. I į inėse
Variakojis lietuviškame gyveni
me, aktyviai veikė Lietuvos ge
rovei. Jo Lietuvos kariuomenėje 
žygiai įeis'įLietuvos istoriją: Pa. 
prašė-;; pagerbti mirusį minutės 
atsdstėjimU, . .. .i-.ti

gas Burbulis. ; Pastarasis kalbėjo 
religiniu klausimu?'Pasidžiaūgė, 
kad visos krikščioniškos tikybos 
randa bendra kalbą ir, tarpusa-

Birutininkiu organizacijos var
du kalbėjo Dimihskienė. Ji pas-’ 
pastebėjo, kad ji mini ir kaip ar
timųjų narį, bet jį reikia minėti 
daugiausia, kaip kar. savanorį, 
kovojusį su Lietuvos priešais ir 
palikusį' pavyzdį ateities kar
toms aukotis dėl Lietuvos lais
vės.

Savanoris - kūrėjas Tamulis, 
trumpai papasakojęs apie sava-

NAUJI DRAMOS 
PASTATYMAI

Vilniaus dramoą teatras 
metų sezoną pradėjo pastatyda
mi J. Osborne “Komedijantą”. 
Spalio 8 d. Įvyko premjėra Ten
nessee Williams pjesės “Katė ant 
Įkaitusio skardinio stogo”. Prieš 
dvidešimt metų Vilniaus dramos 
teatre buvo pastatyta to paties 
autoriaus “Orfėjus nusileidžia įr o ir bulvių derlius nėra labai 
pragarą”.

Trūksta lietuviškų dramos vei 
kalų. Manoma, kad spragą šiek 
tiek užpildys B. Bušmos ir R., 
Tumino dabar rašoma yjesė apie 
darbininkijos gyvom mą “Pa-

GENDA NESUPERKAMI 
VAISIAI

Vaisiams ir daržovėms karšta 
šuų metų vasara buvo nepalanki. 
Sausra pakenkė vaismedžiams,

ras lietuvis. Daug dirbo Lie
tuvos labui, bet buvo ir giliai 
tikintis. Buvo evangelikų-refor- 

i matų tikybos kuraixorius. Prieš 
prisiminimą evangelikų-reforma- 
tų -bažnytėlėje vyko pamaldos. 
Dalyvavo šios parapijos nariai, 
artimieji, giminėliu keliolika 
Ramovėnų sąjungos narių.

Stasys JiLŠkėnas

vyjė glaudžiai j>radėjo bendrau- norių vargus, kovas ir kartais 
tif- (

'Pagrindiųę^ąįbą pasakė pulk. į yos priešais. Be te pažymėjo, 
DabųlevįčrUS:. ’Jis savo: kalboje kad Chacagoje Savanorių-kūrėjų

nepasisekimus kovose su Lietu

riakojią>giiue_lL892 m." gegužei mens., Dauguma- iš jų visai-pa- 
mėni- ^?ti.; J&fkuškių ik-m.į-Rir-r liegę ir paskutiniame susirinki- 
žū ąpis^r-.; Ąmęrit. me vos tik 9 galėjo atsilankyti.
koje/H^ajain .paęąųiiniam ką- Dar keletas metų, ir apleis ši pa. 
rui pia^dėjųs pasitraukė i Ru? šaulį buvę mūsų kariuomenės 
pij4t>'T^ži'bsĮiė'karo mokyklą ir savanoriai. Po to davė visiems

□

> LITERATORA, lietuvių literatūros, meno tr mo&ft 
metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*enatą, Vln<» 

KrfrnB,' Igno SlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stcnkot 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus,- taip pat K. Matusevičiau* ir I 
Meilaua straipsniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. duriionfo. M; šfleikio, V. Kašubo®, A. Rūkštelės ir A. Van*

fadj tokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
šventes bei Jų firtėjtją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^

e VIENIŠO ŽMOGAUS Gi V ĖMIMAS, Antano Rūfc tpralj 
tu Fuo*o Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne must 
gyvenimo bruožų apraiymaa, tiksli to laikotarpio buities Kt> 
ratflfinė rtutfija, suskirstyta aMrsnetiaik Ta 206 puslapių knygr

JSomlal pAražjti studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni! k

M TT*

mfnftnai tr miufiyOTče-urmenis I 
maišiais boHevikų oktipadffps in 
bet kainuoja tik O.

I pnalaplus.

lai ir klaidingai interpretuojama 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Ju

evoliocioūl€rl-cs&, nesrujTM 
šalme ir politikoje! tik a 
Janonio gyvenimu Ir pos 
ovotoju oi tmotfana teis**

KVfA ya didetie formato, ^5 puilapii, ka

teta

, OMAHA, NEBR.
“Antro Kaimo"’ vaidinimo,s 

' Omąhon atvyksta “Ą^ras Kai
mas” ir š .m. lapkričio mėn. 19 
dieną (šeštadienį) 7:30 vai. va
kare išpildys programą lietuvių 
parapijos šalėęe. Įėjimas — su
augusiems 6 dol., o vaikams — 
3 ;dol. Bilietai iš anksto yra gau
nami beveik pas visus ramovėnūs
arba pas valdybos kasininką dalyvauti.

Kostą Pudį.
Prašome Omahos lietuvių gau

siai dalyvauti. Bus bufetas ir 
užkandžiai — vakarienė.

Artistų sąstatas yra pasikei
tęs, ir vaidinimai daugumoje 
nauji. |

Kariuomenęs šventė
Š. m.' lapkričio°inėri. 20 dieną 

(sekmadienį) tuoj po lietuviškų 
pamaldų^ parapijos salėje bus 

. kariuomenės šventės minėjimas. 
Kalbą pasakys ramovėnas Juozas 
Sakalas. Bus padeklamuota ke
letas eilėraščių.

Turėsime ir knygų išpardavi
mo stalą, nes gauta iš “Kario”, re
dakcijos ir iš kitur — naujų kny
gų. Knygų pardavimui vado
vaus Jonas Smailys, Sr. ...

Po visos programos bus ka
vutė. ? ,

Visus lietuvius kviečiame ka
riuomenės šventėje skaitlingai

J. Smailys, S^.

koks. Prie to dar prisideda ne
tvarkingai vykstąs nuėmimas ir 
supirkimas esamo .derliaus.

“Tiesa” rugs. 22 d. rašo: ...Iš 
gyventojų supirkta daugiau kaip 
5000 tonų obuolių (Piliuonos su-, 
pirkimo punkte), o mašinų jiems 
išvežti iki šiol nėra-. Lietkoopsą 
jungai priklausanti Kauno au
toįmonė turinti 350 automašinų, 
bet jos skirtos tik prekėms į par
duotuves vežti... Kai kurios pre, 
kės, ypač alkaholiniai gėrimai, Į 
galėtų ir palaukti','bet išimtis 
nedaroma... /

r -.
Rugsėjo 18 H. laidoje pats LKP 

CK pirmasis sekr. P. Griškevi
čius skundžiasi: “...rugpiūčio mė 
nesi baigiantis darbų-dienai .ViH 
niaus parduotuvėse, dažnai prij 
trūdavo pieno. Pačiame daržo
vių sezono įkarštyje daugelyje 
kaime parduotuvių ir valgyklų 
buvo menkas šviežiu ■ daržovių 
ir patiekalų iš jų pasirinkimas”.

* *- * ■ . •

BE PRETENZIJŲ..r-J?Uį .

Liepos mėnesį atostogavau. 
Alytuje, pas tėvus. Kartu pa-: 
dėjau remontuoti ir butą. £

Po remonto nutarėme- pakeisti 
trukusį lango stiklą. “Buities” 
leidinyje susiradome langų stik
lintojų Alytuje) telėfoniį,paskam 
binome. Meistrai, paaiškino, kati 
jie stiklą tik ičpiauna, ;o parši-

EE. L.

— Pekino laikraštis pranešė, 
kad nuo spalio 1 dienos Kinijos 
įstaigų tarnautojams.įsakyta nu
sikirpti plaukus ir ateiti į darbą 
padoriai apsirengus. Vyrai pri 
valo nusikirpti i trumpai plau
kus ir nusiskusti ūsus. Moterų

SERVE wm PRIDE N 
THE NATIONAL GUARD 
A- j.- ;

o •

.SUSIVIENIJIMASLIETUVIŲAMERIKOJE | 
yra ■ seniausia, didžiausia ir tuftingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, <lietuviams ištikimai tarnaujanti jau. per 97 metus.

atlieka kultūrinius datbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
, * 7 . darbus dirba. ft . >

’ ŠLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MZLUONUS doleriu
' .< apdraudų savu nariams/- -7 vyc ' e •

t j • ;A- <, - * ‘s ‘ . *
apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

pagrindo.
- . , —- - -.Avin draugas gali '
Susivienijime apsidrausti iki $10,1)00. ’ ■

A — apdraudžia ir Taupomąja apdraidda r— Endowment. • 
Insurance, kuri ypač? naudinga -jaunimui,.siekiančiam

- .aukštojo mokslo ir jų gyyemmo pradžiai. .:. .1
A — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
:’ $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 -metams.
A —-kuopų yra visose, lietuvių kdlonlJose. - '

• r; -.Kraipkitės f savo ’apylinkės kuopų veikėjui 
jie Jums mielai paeelbės;r SLA'įsirašyti.:.

• Galite kreipus įr tiesiai į SLA Centrą:-' 

LITHUANIAN ALLIANCE QF AMERICA
f 307 W; 30th St,York, N.Y. ,10001 

. - TeL '(212) 563-2210 ’

SLA —; - —
nariams patarnauja tik savi 
Kiekvienas lietuvis ir lieto

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių. 
MARIJA NOREIKIENS

^jiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
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SIUNTINIAI I
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St, Chicago, DL 60629 * Tel 925-2737

L > V. YALANT1NAS < Z

■: i

5^

r

kurion Budėjo riską, £&i Bei kada Ir

ISS

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,Ml
l s j r i ii iv w Ih p vh V?“i |į| Į flj j I ww ffHflti 1 UmiĮijBff

ai' JAY DRUGS VAISTINE .
2759 W. 71st St, Chicago, HL 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SĄL- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

f

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nno 9 vai. ryto iki 8:30 yaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Būga pag geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarš 
lietuvių kalbą liečiančias Iš trankąs, paruošė tikslina vertimų* 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Fiito n. t
i

— Niujlwoi, Chicago, 8, HL Thutiigj, November 10, IMA



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Įvairus maisto prieskoniai 
petražolės, krapai, tino, iš kurio organizme pasiga- Į 

mina vitaminas A. Reta priesko-1 
ninė daržovė prilygsta petražo
lei. Jos švelnus skonis, malonus 
kvapas gerai tinka sriuboms, 
mišrainėms, mėsos ir žuvies ga
miniams. sumuštiniams. Petra
žolės ypač tinka vištienos, triu- 
šienos, veršienos patiekalams. Ju 
eteriniai aliejai žadina apetitą, 
pagerina patiekalų skonį. Pet
ražolių sultys padidina skran
džio sulčių rūgštingumą.

Daug vitamino C turi krapai 
— 150 mg. Krienų šaknys 
turi 200 mg. ' <, o žalioji rūta, 
kurios lapeliai tinka troškinant 
mėsą, gaivinantiems gėrimams, 
vitamino C turi 340 mg.-%.

Česnakas turi angliavandenių, 
riebalų, baltymų, jodo, geležies, 
vitaminų, stiprų aromatingą kva
pą, deginami aštrų skonį. Čes
nakuose yra dezinfekuojančių 
savybių. Šių savybių turi ir svo
gūnai, garstyčios, pipirai. Pries
koninėse daržovėse fitoncidai 
naikina viduriu šiltinės, dezin- 
terijos, choleros bakterijas. 
Burnoje esančias bakterijas čes
nakas ir garstyčios sunaikina per 
1 minutę, svogūnait.ir raudonie
ji pipirai — per 3-5 minutes. Tu 
dėl šių prieskoniu nevenkime.
'' Česnakai turf ir gy^l 
vybių.

Daržovės 
česnakai, svogūnai ir kl., arba 
šiltp klimato augalai: pipirai, 
gvazdikėliai ar cinamonai — visi 
.jie turi eterinių aliejų, kurie 
skleidžia malonų aromatą, kas 
dirgina nervų sistemą, atsiran
da noras valgyti. To tik ir rei
kia, kari padidėtų seilių bei skran 
džio liaukų sekrecija, ir maistas 
būtų geriau suvirškintas. Tyri
mai parodė, kad i valgį pridė- 
jų^ jiipirų, imbiero, garstyčių, 
ypąč citrinos rūgšties, seilių iš
siskiria kelis kartus daugiau ir 
atsiranda jose daugiau fermento 
peralino, kuris pradeda burnoje 
skaldyti' angliavandenius.

Prieskoninės daržoves ir pries
koniai pagerina ne tik gaminio 
aromatą, bet ir skonį. Bulvės 
skanesnės virtos pasūdytame 
vandenyje su svogūnu. Varškė 
skanesnė- ir vitamįningesnė pri
dėjus ’ susmulkintų krapų. Na
tūralios kiaušinienės skonį pa
gerina druska, malti pipirai ar
ba krapai. Tačiau visur turi bū
ti saikas. Į mėsos sultinį, virtą 
su prieskoniais, nebepilti dar- kai 
čiųjų maltų pipirų.

Prieskoniniai augalai nėra 
perdaug turtingi maisto medžia
gomis. Nors, pavyzdžiui, česna
kuose randama apie 20'J anglia
vandenių ir apie. 1 % baltymų.

ždės lapai-vitąnlitoo C turi api? 
200 ang. %. Jęs šaknys šj£> vi
tamino turi keturis- kartus-ma-’ 
žiau, bet užtai šaknyse daug ka
lio, kalcio, magnio, fosforo ir 
geležies. Nemani yra ir karo

sa- 
Tačiau. sergant inkstų 

ąr skrandžio ligomis, česnakų h 
svogūnų tenka atsisakyti. Šiuo 
atveju, gydytojas nepatars nei 
pipirų, nei3 garstyčių, nei acto.

jančių savybių. Jų turi ne tik 
valgamoji druska, bet ir actas. 
Mėsa ilgiau nesugenda, jei pri
dedama krienų, česnako bei gar
styčių grūdelių. Silkė ir sardi- 
neiė ilgiau laikosi užpylus ma
rinuotų su pipirais bęi lapeliais, 
užklojus krapais ir svogūnais.

M. šulaitieuė

PLAUKŲ SPALVA IR 
MOTERŲ BŪDAS

Psichologų’os prof. Willi Mar- 
>ton pašventė ilgus metus tyri
nėjimams apie tai, ar turi kokį 
nors ryšį moters plaukai su jos 
charakteriu.

Ir jis priėjo štai kokios išva-. 
dos. Rudaplaukė moteris nešio
jasi ant savo galvos tikrą pavo
jaus ženklą ir jo reikia saugotis. 
Blondinė šviesių plaukų, tu
ri būti pastoviai ir giliai myli
ma, jei vyras nori matyti ją lai
minga. Juodaplaukė mėgstapt1’, 
kati ją kiti mylėtų, bet pati tuorn 
neatsimoka. t

L petražolės lapelių.
3 svogūnai,
*-4 stiklinės aliejaus, 
1 lauro lapelis,
5 pipirai, 
druskos, acto pagal . skonį, 
1 šaukštelis cukraus.

Žuvį nuvalyti, išimti kaulus, 
s lipia irstyti į gabalus, pa volioti 
miltuose ir pakepti aliejuje.

Marinatui skirtas daržoves nu
plauti ir supjaustyti — viską ap
kepinti aliejuje. Po to sudėti 
pipirus, lauro lapelį ir supilti 
1-1,5 stiklinės žuvies sųltipip ąrr 
ba karšto vandens ir patroškinti 
dengtąme inde. Po to sudėti 
druską, actą ir cukrų ir tąip 
pagamintu karštu marinatu ųž- 
pilti žuvį. Viską pakaitinti iki 
užvirinimo, po to sudėti į indą 
ir atšaldyti. Paduoti į stalą, pą-

s Bulvės yra laikomos vėsioje 
vietoje, bet ne šaldytuve arba 
perdaug vėsioje vietoje, nes per
šaltai laikant, jose esantis krak
molas pavirsta i cukrų. Apšalu
sias bulves reikia laikyti 2 savai
tes vėsioje vietoje, o nuskus
tas palaikyti šaltame vandeny
je. Apšąlusios bulvės geriausiai 
tinka kugeliui.

♦ * » j
S Hipiai bei kitokie revoliu

cionieriai propaguoja “organiš
ką” maistą, išaugintą be chemi
kalų ir be pestidų. Nobelio pre
mijos laureatas Norman Borlaug 
pareiškė, kad be dirbtinų trąšų 
ir apsaugos nuo kenkėjų chemi- 
kali^^ūk'.nirikai pajėgtų užau
ginti tik pusę dabartinio der
liaus. Nenaudojant šių dalykų, 
žymiai padidėtų maisto produk
tų kainos, o tuo pačiu inffliacija.

$ * *
ŽUVIS DARŽOVIŲ

-MARINATEi'
1

nei krienų bei- kitų aštresnių [1 
prieskonių.

Prieskoniai turi ir konservuo

kg. žuvies, 
stiklinės miltų,

2 morkos,

umo-j m tbe piMC* that !■ cn«O 
ajS cf dreama. And, ILS. Saving* 
.lotidB have been helping to make 
lapp.v dream* come true for years.

Now, Banda mature in les* than 
<x yean. That means your dream* 
an avoe true faster than ever before.

You cen buy aliare* in your parri- 
«l*r dream by joining the Payroll 

Ravine* Plan where you work, or tl-s 
plan whor* yon h»nU.

before you know it. your Ati.vrwnu 
lie, :i hr 9 reality.

Xrw < Kre*?e V. % 'jing 
refun*; t 10 MT

•»» H iaa<, -
UtMOy*’ m ha <
M Mni JH*- •• -• Mt

a* MAwwr,,* wwal J

Taip laputė 
Pagalvojus 
Išvados priėjo: 
Neišleisiu 
Aš jo gyvo, 
Jei čionai atėjo.

Ir su peiliu
Atstatytu
Ji prie kiškio puolė, 
Bet atgal vėl 
Pasitraukė
Su dilžiausiu šuoliu.

Kiškis juda,
Kuprų stato,
Lyg pakilt norėtų:
Gal jis serga,
O gal dvesia
Nuo nuodu užduotu, v *

Jei susirgo 
Jis taip sunkiai 
Ir jau turi dvėsti, 
Tai galiu aš 
Jį surijus 
Irgi užsikrėsti.

Man belaukiant, 
Jam tvirtėjanl, 
Kad jis n 
Aš
Urvo galą 
Dar labiau užristi".

Telšių miestas fotografuotas Lietuvos JNepri

barsčius petražolių lapeliais.
PIRŠTELIAI PRIE ALAUS

400 gr. miltų, 
Į5 g. mielių, 
30 g. cukraus, 
% stiklinės pieno, 
120 g. sviesto, 
1 kiaušini?.
Paviršiui užbarstyti — 15 g. 

druskos ir 15 g. kmynų.
Ištrintas su cukrumi mieles

kiaušinį, pieną, miltus ir svies- gas galingasis Džiugas. Neten-

VIS PAGALVOK
(Tęsinys)

tą surniokyti it/ pridengus ske- kino jo nei vergų būriai, nei auk-1 
peta, palikti kelioms valandoms! 
vėsiame kambaryje, Po to teškj 
iškočioti 5.-7 mjn. storio ir pjaus
tyti 1 cm. pločio bei JO-15 cm. 
ilgio juosetlėmis. Prieš kepant, 
jas aptepti kiaušiniu, pabarstyti 
druska ir kmynais, kepti kol pa
geltonuos.

Magdalena šulaitieuė

Jei mokėtu
Jis medžioti,
Jei ragus turėtų,
Tai mane jis
Gal apgintų
Ir gyvent padėtų?

Ir laputė
Apsisukus
Griebė viršų stalo
Ir bematant
Juo,užstatė,
Visų urvo galą.

0 dabar gi
Ko jis vertas, — 
Sužalotas, luošas, 
Su šitokiu 
Padarėliu
Aš juk nesiguosiu.

Metus žvilgsnį, 
Begi, — kiškis 
Pučia baltų putą 
Ir lyg būtų 
Jis prieš įnirtį, 
Trūkčioja ir kruta.

Apsistojus
Ji galvojo

■ Ir sukiojo peilį: 
Ar dar laukti, 
Ar nelaukus 
Smeigti jam į kailį.

ti jisai gi
Sau sapnuoja;
Vilkas jį gainiojas.
Jis gi spiria
Kiek tik gali, 
Bet neklauso kojos.

Stengia* bėgti 
Kaip dar- niekad, 
Bet vis vietoj lieka, 
O tas vilkas
Ilgailtis
Jam už sprando siekia.

Nusigandęs
Jis pabunda 
Ir aplink pažiūri, 
O gi lapė 
Didį peilį 
Ties jo sprandu turi.

Net baugu man 
Pagalvojus.
Jeigu taip turėsiu. 
Kaip ir jus nūn, 
Vis kankintis. 
Nors ir nenūdvėsiu.

Gal geriau bus *
Palūkėti, }
lįai jis pasitaiso.
O tada lik
Jį suryti
Nebebus taip baisu.

šoko bėgli 
Kiek lik gali 
Jis j urvo galų, 
Bit nelaimė.
Ten surado 
Užstatytų stalų.

Apsisuko
Ir vėl sjRuko
Jis algai, klek gali,
Nes nebuvp
Jam ten taiko
Viską verst į šalį.

šoko šuoliais.
Daužės, puolė 
į lulias ir sičius, ,

Virto, grittvd.
Maiše>i iš vieno.

Toje vietoje, kur dabar yra Tel
šiai, kadaise stovėjo Džiuge pilis

Gražioj Žemaičių apylinkėje, 
žalios girios vainiku apjuostų 
stovėjo galingojo Džiugo rūmai. 
Jo turtąj buvo begaliniai, nes 
visi dievai, o labiausiai Kovas, 
jam laimės teikė.

Nesijautė tačiau esąs laimin-

sas, nei sabalių-ir meškų kailiai, 
nei rusų rubliai sidabriniai. į 
visa liūdnai jis žiūrėjo, o savyje 
jautė neramumą neišpasakytą. 
Ir ilgėjosi. Bet to neramumo 
prie^isUdeš negalėjo atrasti, ir 
savo geadimiį> siekio pavadinti 
nemokėgo. :j? •

Sušaukė Džiugas žinovus, ku
rie vienu balsu nutarė: “Taip 
liūdi erelis, kol sparnų neįgaik- 
na ir kol negalį aukštyn išsikel
ti. Ir tuf4i&mį*'Ties^jauiŲsavo 
ateitį. Užrašyta yra pąs Praam- 
Žįpijtad busi galingas ant galin- 
gųjų-”.

Tiek tebuvo leista pasakyti- 
žinovams. Jiems išėjus dar sun
kiau pasidarė Džiugui. Vaka
rais atsiguldavo jis ant meškipo 
kailio pas ugniavietę ir svajojo 
klausydamas girios ūžimo. Va- 
Įdhdomis rodėsi jam, kad girdr 
koįc^ atbtdsiuš ii* jo siela at-si- 
ra^dftvo ten, širdis jaute nera
mų plakimą; vergų būrus, lo
bių vežimus ir galiūnų būrį, 
kurie lenkė galvas prieš jį, kaip 
silpnos varpos. Bet visa lai ne
ramino Džiugo. -. ’ .į.
'' Vieną vakarą, Džiugui besė
dint savo kambaryje, į vidų įėjo 
senukas Krivių-Krivaitis ir ta_L 
ria: “Viešpatie, aš žinau tavo 1 naktis verkė Džiugas savo nu- 
neramumą ir ilgesL Galiūnai 
nesijaučia laimingi nieko gero ją žalioj girioj, netoli didžiojo 
neatlikdarni, savo šaliai, štai pie
tuose eina smarkūs mūšiai tarp 
lietuvių ir kryžiuočių. Vesk sa
vo karius ir -pagelbėk broliams

‘ apginti jų namus, šeimas ir šven- 
tovęs”... '

Senukas prasišalino, o Džiu
gas galvojo ir mąstė apie ką pa
sakojo senukas; “Jei dabar nei
siu pagelbėti kitiems, tai paskiau 
gal reikės vienam kariauti”, aiš. 
kino patsai sau ir pagaliau nu- 

; atarė ką daryti. Anksti rytme
tyje jis pašaukė pilies užveizdą 
ir liepė jam pasiųsti į visas pu
ses trimitininkus šaukiant vy
rus į karą. Aukštesniose vietose, 
piliakalniuose suliepsnojo ugnis.

, — Naujienos.

Žemaičiai būrėsi į 
kus ir laukė

Nukeliavo visi už 
prieš kryžiuočius, kurie j 
netoli Kauno. įvyko 
kautynės. Žemaičiai su ąžuoli
nėm lazdom, kardais atrėmė 
priešą, o paskiau ėmė jį stumti 
atgal į lieknas. Džiugo kietąsis 
kardas buvo priešakyje visų. Jis 
kirto kaip žaibas. Ne daugeliui 
kryžiuočių pasisekė išsprukti ir 
pasiekti savo tvirtoves. Žemai
čiai džiaugės ir dalinosi grobiu.

Džiugas su keliais palydovais 
jodinėdami karo lauke pastebė
jo būrį paprąshįį-žmonių, ku
riuos kryžiuočiai buvo nuta
rę išgabenti kaipo vergus. Tarpe 
jų Džiugas pamatjta,vieną mer
gaitę ir priėj^^Fie jos paty
rė, jog^ęr^itė? tėvai buvo nū- 
ztydytlTr ji pasiliks vienų viena.

Nieko daUg ' Išsakydamas. 
Džiugas ant savo
žirgo ir pĄsi&o HamtĮjTinlL Įio 
širdyje suliepsnojo..De^įęp-gai
lesčio, bet ir meilės jausmas. Jis 
patyrė, jog jos vardas yra Da
nutė, jog gyveno netoli Prienų. 
Mergaitė glaudėsi prie jo, pa-; 
žvelgdama dėkingom, ašarom 

. akim,
Džiugo pilyje ir apylinkėse 

buvo susirinkę minios žmonių: 
sveikinti grįžusius '.karžygius. 
Valdovas suręngė diideję .puotą 
ir paskelbė savo sutuoktuves su 
Danute, kurią dievai jam buvę 
pažadėję. Pradėta ruoštis dar 

. svarbesniam įvykiui — vestu
vėms.

Bet štai vieną rytmetį Džiu
gui praneša baisią žinią, jog 
Danutė mirus. Tr is ' dienas ir 

mylėtos ir neapverkė. Palaidojo 

kelio, supylė pilį, kurią iki šiam 
laikui dar galima matyti. O 
pats nuėjo į girią ir daugiau iš 

.jos nebegrįžo. Sakoma, jog jis 
pasiskandino ežere.

Šimtai metų praslinko. Papi
ly girią iškirto. Vietą paliko 
žmonėms, ir jie pradėjo butus 
statytį. Pilies vietoje išaugo 
miestas — tai dabartiniai Tel
šiai. Maža girios dalelė po šiai 
dienai Užsiliko. r

Seniai sako, kad Džiugas ąąk- 
timis dar teberaudąs, tebegaHįs 
savo mylimosios. Dėl to tą-gi
rios dalį praminė “Džiugagai- 
trais’*.

Fake stock in An>?rica
e V W

(Bus daugiau)
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Kada Algimantas Gečys liausis 
plūdęs Naujienas?

Algimantas Gečys “Pasaulio lietuvyje” inkriminuoja 
ALTo vadovus, kam jie į gyvenimą atvedė “reorgus”, 
kurie pavedė jiems atstovavimą JAV įstaigose ir patikėjo 
vadovavimą Lietuvos laisvinimo darbui. Paskaičius šį 
jo priekabų priekaištą, reikia tik stebėtis, kad mūsų 
išeivijoje yra tokių žmonių, kurie drįsta skelbti tokią 
nesąmonę,, kokią .skelbte Alga Gečys. Pagaliau, jei jis 
jau prisimena :atstbva\rimąį bąd;reikia 'jp;praklausti,- kam 
gi kitam patikėti, j^Tnė-teisvinimo veiksniands? Matyt,, 
jo išmanymu, ir pavergtosios tautos atstovavimą reikia I 
pavesti organizacijai,..'atseit — LB-nei. ,

Jis aiškina, kad “reorgai” nudegė rinkimuose pirštus Į 
ir, vietoj rinkimų, pasirinko federacinį principą. Norė
čiau jo paklausti, ar toks principas- nėra demokratiškas? 
Be to, jis tvirtina dar-ir tai, kad tokį principą puoselėja 
ALTo Centro valdybos nariai, krikščionys demokratai ir 
kai kurie tautininkų asmenys. Bet, pagaliau, jis visą tul
žies kartelį išlieja ant Naujienų redaktoriaus Martyno 
Gudelio. Toks nuolatinis Naujienų ir jų redaktoriaus plū
dimas mūsų išeiviškai visuomenei įgriso iki gyvo kaulo. 
Tikrai, nusibodo skaityti nuolat kartojamus niekinimus 
Naujienų redaktoriaus adresu. Ir klausi, kodėl tokia jo 
neapykanta Naujienoms ir jo redaktoriui? Gal dėl to, 
kad jos nuolat, plačiai aprašinėja, ką okupantas paverg
toje Lietuvoje išdarinėja? Juk, kaip Naujienas bepulsi, 
o vis tik jos šiandien atvirai pasisako prieš Lietuvos pa
vergimą, pasisako prieš tuos, kurie stato kultūrinius “til
tus” su okupanto samdiniais. Kuri kitą mūsų išeiviška 
spauda taip aiškiai pasisakė prieš tuos menininkus, kurie 
bendradarbiauja su okupanto statytiniais? Kuris kitas 
mūsų išeivijos laikraštis taip pasmerkė tą nelemtą, ne
seniai įvykusią mūsų kultūrininkų,, su. jėzuitu Alg. Keziu 
priešakyje, viešnagę pas P. Petronį? 0 gal dėl to Nau
jienos taip puolamos, kad jos nedelsiant pateikia infor
maciją apie mūsų laisvinimo veiksnių suvažiavimus bei 
jų veiklą? To mes pasigendame bendruomenininkų už-

: SUSITIKSIĄS MONTANOJ
e*'

- (Tęsinys)
į _ Jadzyte, mano širdis labai linksta prie jo. 
X Bet aš juk nesu poete, nesugebu ta^.gmiai. kaip 
Z jis, kad ir žodžiai poetiški,, ir jausmas iŠrerškte- 

mas, nors alpk.
* — Tai jis tau jau ką nors pasakė?
Z — Pripuolamai. Aš pradėjau deklamuoti 
2 Maironio eilėraštį, nes taip išėjo iš kalbos, o jis 
~ jį pabaigė taip stipriai, kad aš kuo tik. neaiktelė

jau ir kuo tik nepuoliau jo apkabinti.
- — Kokie buvo tie žodžiai?

- — Manoji plaks vien tau tiktai. . %:
■ — 0, o, matai, kaip tu, Maryte, sugebi jį net
X eilėraščiais privesti. Tai buvo jo stačiai prisipa- 
X žinimas tau meilėje. Ar neaišku? Maryte, tik tu 
" nesustok, kiekvieną progą išnaudok. Aš jau daug
• kartų jam apie tave pasakojau taip gerai, kaip 
; tik galėjau. Jis buvo sužavėtas.
Z — Ačiū tau, Jadzyte. Jis man kartą sakė, kad 

tu jam pasakojai apie mano mokslus, mano su-
- gebėjimus.

— Aš jo nebijau, jis yra mano brolis. .Mes 
visaip pasikalbame. Kartą kalbėjome apie tave,

1 jis ir ~»ko: . K ę
— Juk ?Tarvte vr» labai graži. Kaip tu. Jad- 

zvte, manai ?
— Taip, Mėty, sakau. Marytė yra gražuolė.

Jei ji nebūtų tari <<’tė. bet kokia mokytoja ar raš

skelbtas visą savaitę vėliau. Kodėl taip nudelsta? Juk 
toks įvykis buvo neeilinis. Todėl teisingai yra sakoma, 
kad kas Naujienų neskaito, tas nežino kas dedasi mūsų ' 
išeivijos gyvenime. O pagaliau, kas žinotų, kad yra toks !

K ___

RIMAS IR STUDIJAVIMAS

Prof: Vaclovas Biržiška

Alg. Gečys, kuris yra pasiryžęs iš lietuviškos išeivijos 
tarpo “reorgus”, kaip dėmę, išnaikinti.

Toks Alg. Gečio Naujienų žeminimas iškelia ir kitą 
klausimą, kodėl jis su tokiu įtūžimu užsipuola jų redak
torių, o nutyli apie tuos mūsų menininkus, kultūrininkus 
bendradarbteutojus, kurių toks su okupanto tarnais bend
ravimas yra spjovimas į veidą mūsų rezistentams pa
vergtoje Lietuvoje ir mūsų laisvinimo veiksniams. Kodėl 
Alg. Gečys jų nepasmerkia, o tyli apie mūsų kultūrirrin- 
kus, kurie neseniai Petronio buvo pakviesti pas jį vieš-

I nagėn? Toks Petronio pakvietimas ir jų pas jį viešėji
mas, tai buvo išeivijai kaip perkūno trenksmas iš giedro 
dangaus.

Ir kas šios išvykos priešakyje figūravo? Ogi Chica- 
gos jėzuitas Alg. Kezys. Ir tie mūsų “kultūrininkai” ten 
svečiavosi kaip tik tuo laiku, kai visas pasaulis buvo su
krėstas dėl Maskvos įvykdyto barbariško kriminalo, nu
šovimo beginklio keleivinio lėktuvo, kuriame žuvo 269- ne
kalti žmonės, jų tarpe ir vaikų. Tuo tarpu Alg. Gečys, 
lyg ir maskuodamas mūsų kultūrininkų viešnagę-, iškasa 
įvykius, jų nežinodamas, vykusius laisvoje Lietuvoje 
prieš pusę šimto su viršum metų.

Bet visai kas kita, dabartinis minėtų kultūrininkų 
bendravimas su okupanto samdiniais. Nemanyčiau, kad 
išeivijoje gyvenantieji menininkai ar vadinami kultūri
ninkai kartu su Alg. Gėčių nežinotų, kokį baisų- fizinį ir 
dvasinį genocidą okupantas šiandien vykdo- mūsų tautai. 
Nejaugi Alg. Gečys ir jie neskaito LKB Kronikų, kurios 
yra ašaromis ir krauju rašomos pavergtųjų lietuvių.

I O gal Alg. Gečiui ir mūsų šviesuoliams jos nieko nesako? 
[Gąl dėl to jie.gražiai; dėkojo Petroniui už jo pakvietimą 
j-viesnagėn:'., t‘Dėšim£ dienų viešnagės programa'"leido pa
tirti naujos socializmo keliu žengiančios Lietuvos gyve
nimą, darbus. .'1 susitikti-su jos žmonėmis, toli garsinau-, 
Čiais. šį kraštą savo darbais, mokslu, menu; aplankyti 
muziejai, parodų salės, teatrai. Kaune .neatpažįstamai iš- 
gražėjusi Laisvės alėja, turtingi'muziejai.. i pamatėme 
daug naujų pastatų, daug restauruotų senovės vertybių”. 
Taip, buvo padėkota Petroniui ir pareikšta viltis, kad to-

I kte kelionė nebus paskutinė!
Man rodos, kad tokia mūsų “šviesu edių” išvyka oku

pantui labai gei-ai patarnavo. Jie tikrai gali teukti And
ropovo medalio. Bet paskaičius šių “šviesuolių^ padėką, 

[ kyla klausimas, ar jie matė uždarytas Vilniuje ir Kaune 
[ bažnyčias, paverstas sandėliais ir bedieviškaismuziejais; 

, ar jie matė išniekintą Vilniaus, katedrą.? Ar jie matė 
' Vilniuje ir Kaune kalėjimus? Juk ten tokių yra, ir ne 
vienas, kuriuose kalinami mūsų patriotai. Tad, kažin ar 
tie mūsų broliai ir sesės kaliniai, uždaryti tvankiose kalė
jimų celėse, sužinoję tokių kultūrininkų lankymąsi oku
puotoje Lietuvoje, besisvečiuojant pas okupanto samdinį 
Petronį, ar jie jų neprakeiks?

Alg. Gečys skelbiasi esąs “deimančiukų ieškotojas”. 
Ir kur jis jų ieško? Ogi dr. Vyt. Dargi o atsišaukime dėl 

. lietuvių, vienybės, kuris kviečia lietuvius aukoti Vasario 
16-osios šventės proga laisvinimo veiksniui ALTui. Jis 
prašo, kad šios šventės proga neatiduotų aukų kitoms or
ganizacijoms, atseit — ir LB-nei, nes ji nėra laisvinimo 
veiksnys, jos veiklos sritis: lietuviškos kultūros ugdymas, . . 
švietimas ir kad nebūtų klaidinami- politiškai nesusipratę, iniciatoriai”. Ar tai tokie Algimanto Gečio žodžiai bei 
nes visos aukos, tos šventės proga surinktos, priklauso išsireiškimai nėra sadistiniai? A. Svilonis

tininkė, ji žavėtų visus. 0, kad tu pamatytum ją 
nuogą, tai tuomet tu tikrai žinotum, koks yra jos 
grožis. Manau, Afroditės skulptorius neturėjo 
tokio puikaus modelio.

Oi, fru, Jadzyte, kam tu jam taip sakei? 
Dabar man bus gėda jį susitikti.

— O ko tau, Maryte, rausti: juk ne tu sakei-, 
bet aš. Jis yra mano brolis, aš galiu jam viską 
pasakyti. Juk čia nieko blogo, aš sakau, kas tiesa, 
jo neapgaudinėju.

Mes pradėjome gilintis į algebrą. Sprendėme 
I uždavinius, mokėmės naujas taisykles. Deja, vi- 
1 sos pastangos susitelkti nuėjo niekais. Mečys bu
vo mano dėmesio centre. Po pamokos, kai aš ėjau 
iš Jadvygos kambario, ji vėl mane susigrąžino;

— Manyte, aš labai norėčiau, kad judu susi* 
mylėtumėte ir apsivestu mėtė. Jis bus laimingas^ 
jei tu padėsi jam nutraukti seminarijos siūlą, ir 
tu busi laiminga, nes jis bus tau labai geras vyras 
taip, kaip jis yra geras man brolis. Tik prašau 
vieną dalyką turėti atmintyje, kad judviejų mef- 
lė, jeigu ji įsiliepsnotų, turi būti visai slapta. Su
sitarkite su Mečiu, kad nei vienas, nei kitas neiš- 
siduosite. Jei tėvai ką nors klaustų, nep n si pažin
kite jiems.

— Jadzyte. — sakau, — tu tikras angelėlis, 
aš labai, labai tave myliu.

Sekantį rytą Mečys vėliau atsikėlė ir aš jam 
vienam padaviau pusryčius. Kai aš, pripylusi jo 
puodelį kavos, norėjau išeiti, jis paėmė mano ran

U * *
|, Sapanas tik pasidalijo su Kleinu 

imtomis ir padėjo jam šią 
gramatiką sudaryti. Tačiau Sa- 
pono rankraštis nedingo: jam

į j paskiau Ka juavoje (15 20 km 
Encūnų) kunigas Teofilis 

I (€rotiibajr) šakas (gimęs I62S 
! m. i? mirę»: 1673 m.) g*vo Sa- 
pūno '^krmenelatorį" ir j j 1673 
m Naris ^spausdino savo vardu, 
pavadinęs Compendium Gramu- 
ūcae Ulb^anicae, kur tik pra- 
-ialbuje pažymėjo, kad tai esąs 
Sapino darbai.

Bibliografijose kartais mini
mas ir 1678 (ar nei 1677 m.) kš- 
La$ Uis gramatikos leidimas nie- 
kada nebuvo išleistas, bet atsi
rado iš bib-iograf^ neatidumo, 

, kai jie savo rankraščiuose užrar 
išytą -:r paskaitė “8’R?^ai Sa- 
I -
ipdao gramatikai šuicaą. pridėjo 
Į iavv prakalbą. lotynišką'r'Sebas- 
f Mūllerio eilėraštį ir lietu- 
f vfšką eilėraštį "’Ak mielas Ku- 

pasirašytą slapyraiiie 
M.M.P.P.N., t.y. Magister Mat- 

phaeus Praetorius Pastor Nie- 
įbudzensis-. Kitą lotynišką eile- 
L raštj “A d. autorėm Opusculi 
hu-jus” pridėjo. Ernestas Dyce- 
iius- (DiezeUus), munas jau ži
nomas Rikovi jaus giesmyno

pendradarbis. Matyti, šis Sebas
tijonas Miilleris ir buvo Šulcui 

pavedęs gramatiką -pasketb i, 
kurfiursto Prid- 

likio Vilhelmo reskriptas Šulco 
-reikalu buvo adresuotas Miu
leriui.

T*r-; --- --- - vS- — *

. ALTui.. Ar toks atsišaukimas yra kriminalas ? Juk buvo- 
taip susitarta tada, kai B-nė kūrėsi JAV-se. Ir ar- toks 
susitarimas yra blogas? Ar B-nės vadai neturėtų jam 
paklusti? .

Alg. Ge^ys,^virtiną, , kad ,dr. Vyt. Dargis’kariauja 
;nestik prieš"frontininkus, bet. ir. prieš jėzuitus, marijonus,, 
^pranciškonus' ir-p>rieš kitus. -Tai gryna netiesa! .Dakta- 
'ras jokio'karo neveda nei prieš frontininkus, nei jrieš 
vienuolij^; o tik pasako tai,, ką. kiekvienas' sąmoningas. 
Itetuyis privalo, p'asa&ytnJisspasisako ne' prieš' viemio-J 
lĮj^. kaip tckiąj'bet tik prieš kai kuriuos frontininkus iri 
prieš ka( kūtiųos pasimetusius, vienuolius. Or'kąį tokių-Į 
pasimetusių yra, tai faktas. Tai-liudija- tokie faktai. Juk 

‘ne visa jėzuitų vienuoli ja yra kalta, kad kai-kurie vie-1 
nuoliai ’davė. leidimą i Jaunimo Centre ruošti okupanto 
atsiųstiems solistams koncertus arba rodyti jo pagamin- 
tus filmus. Arba pasmerkimas vienuolio jėzuito- Algi-. Į ____ ____ u
manto Kazio, -kuris, kviečiamas Petronio, vyksta jo vieš- Hones, ar apskritai- galima- pa- 
nagėn. Ir-kaip Alg. Gečys šį jėzuitą • bedengtų, jis tik įrašyti lietuviu kalbės, gramafci- 
pasmerkimo- vertas. Jis, pasinaudodamas Petronio pa- įką,, nurodo skirtumus, tarp įvai- 
kvietimu,. padarė gėdą ne tik patiems jėzuitams, bet ir p“* lietaviu kalbos tarmių,- tos 

-visai mūsų lietuviškai išeivijai. ’ Į L,h^
Alg. Gečys, kabinėjasi prie daktaro žodžių ir jo išsi-L * į,aniX5 turimo 

reiškimų.. Man rodos, kad jis tuo siekia pridengti savo [aišku, tįad jis būva gerai 
išsireiškimus ir paniekai jo vartojamus žodžius. Užtenka [apsiskaitęs ne tik protestantu,

p Kirafiaiučhjje Rėus-
Merie spaustuvėje buvo išleis ta 
i pirmoji žinoma spausdinta gra- 
r'paruošė pagarsi'- 

leidėjas 
Ji pavadinta i •. -. - • i t’anica. -. pn- 

utuLD in hievm edila.”- šioje gra- 
.jsatkcję Kleinas įdėjo plačią 
p-akaloą, kurioje nuvoder prie- 
-3aJs, - jį priveriusiąs . imtis to 
■i.SJib.o, išiklaidor keliamas abe-

paminėti tik januolat karto jamą paniekai išreikšti žodįrįbet ir. katalikų lietuviu. litera- 
Teergai”, paroje iri tarp kita ko, buvo-ge- 

, I rai susipažinęs su Sirvydo že
ldynu, kurį, jis'čia plačiai-panau- 
I dojoęgal net ir su Sirvydo rank 
Į raštine gramatika.

(Bus daugiau)

’“reorgai”. Juk tuo jis parodo, kad menki tie.“
.apie kuriuos.kalbant, reikia juos tik pravardžiuoti. Be to 
jis juos vadina dar ir tokiais žodžiais bei išsireiškimais, 
kurie jo lūpose reiškia panieką, kaip antai: “sauvaliauto- 
jai”, “išeivijos dėmė”, “ultra patriotai”, “suokalbininkai”, 
“demokratinio subrendimo stokoto jai”... “Jų polinkis į 

‘ asmenybės kultą, paremtą autoritetyve valdžia.. .”, “šu- 
■ nelis loja”, “smulkios žuvys”, “Bendruomenės griovimo

— Vieloj Jurijaus Andropovo, 
Lenino mauzoliejuje pirmoj vie 
toj stovėjo Konstantinas Čer
nenka.

ką, suspaudė stipriai ir tyliai pasakė man į ausį:
— Maryte, aš labai, labai tave myliu.
Buvo tai žodžiai, kuriuos aš pirmą kartą iš

girdau iš vyro. Jie buvo man stiprūs kaip perkū
nas ir malonūs kaip ištroškusiam vanduo. Mano 
širdis apsalo laimėje. Aš. nebegalėjau toliau šaltai 
apsimesti, suspaudžiau jo galvą, prispaudžiau 
prie savo krūtinės ir,, pasilenkusi, karštai jį pa
bučiavau. ,

— Mečy, aš jus taip pat labai, labai myliu.
Kitą karta, kai mes vėl gavome progas vie

nas kitą apkabinti, jis man pasakė:
— Maryte, aš nebeapkenčiu tos juodos suta

nos, aš nebenoriu daugiau būti seminarijoje. Juk 
mes apsivesime, ar ne taip?

— Aš labai norėčiau apsivesti su tavimi, bran- 
gilusias teane Metį^bet kaip bus su tėvais? Juk 
.jie bus mums priešingi. Jie neapkęs manęs, sakys, 
kad aš nno> kunigystės tave atitraukiau, tau kelią 

;j laimę, į garbę pastojau. : ’
Tuomet mes sutarėme laikinai saugoti savo 

medę, kad niekas jot» nepastebėtų ir neįtartų.
—--Mes gaimie visa# nebijoti tik Jadvygos. Ji 

tave labai iqyii, jai bus- tik malonumas sužinoti, 
kad jau esame susižadėję, — saku Mečys.

Netrukus jis vėl turėjo išvažiuoti į semina
riją. Gavę progos, mes susitikome pasitarti ir pa
sikvietėme Jadvygą.

— Beliko tik vieni metai seminarijai baigti 
I ir priimti kunigystės šventimus. Kas dabar man

lieka daryti? — pradėjo pasitarimą Mečys.
— Man atrodo, reikia eiti tiesiu kelit^ kad 

paskui nereikėtų gailėtis. Tiesiausias kežas yra 
tučtuojau nutraukti seminariją. Juk tu vis laukei 
geros progos seminarijos atsisakyti, ir šfai ge
riausia tam proga dabar. Įsimylėjai geriausią ir 
gražiausią mergaitę, ir mesk seminariją tuojau. 
Tuo tarpu tik pasakyk tėvams, kad iš seminarijos 

įišstoji. Apie įsimylėjimą nieko tuo tarpu nesa
kyk, — trumpai ir aiškiai pareiškė savo nuomo
nę Jadvyga.

— O. kaip tu, Maryte, manai?
— Aš taip pat labai norėčiau, kad į semina

riją dangiau nebevyktumei Man labai sunku bus 
teukti tavęs ir, be to, kadangi mes esame susiža
dėję, tai tęsimas semiftarijos būtų, kažkoks semi
narijos apgaudbkėjimas. Tačiau aš sutinku su 
tavo Busfetaymu.

— Judviejų abiejų nuomonės sutampa. Prie 
daugumos iras prisidedu/Nebevaniucsiu dmigfiam 
Gana daug laiko ir taip jau sugaišau. Reikia 
baigti šią nelemtą komediją. Dar šiandien aš tu
riu mamai pasakyti, kad aš kunigu nebūsiu ir kad 
daugiau į seminariją nebevyksiu.

— Maniai bus labai didelis smūgis. Ji be galo 
buvo laiminga, kad tu artiniesi prie mokslo pa
baigos, , .

(Bus daugUn) —
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ijos puslapių. Kaina 35. Minkšti
VAKARŲ VĖJAI 

112 modernios 
nršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
N aajie^os, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DK PAUL V. DARGIS 
w.OYTOJAS IK CHIKUKGAS 

W«*tęh«cter Community klinikot 
Medicifto* direktoriui

S. Menheim Rd, Weitchoster, ill. 
VALANDOS; S—6 darbo dicoomia

T«L; 562-2727 arba 562-2722
Chicagos Lietuviu Našliy, Naši i ūki u 

ir Pavieniu klubo nariŲ susirinkimas 
įvyks lapkričio 11 d.,- penktadienį, Vy
čių salėje, 47th ir Campbell St. Pra
džia 6 vaL vak.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
E. McNamee

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

1PSCIALYB1: AKIŲ UGOt 

W7 WM 1QM Strwt

DR. FRANK PLECKAS 
OPTQMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
MI* W. 71®t SL TeL 737-5149

a ’’ceatact Isosas”,

— Vyno parduotuvės savinin
kė Liverpoolyje, Anglijoje, nu
sipirko už 70 svarų abstraktaus 
meno paveikslą-4r savo “laimi-1 
kiu” pasigyrė kaimynei. Pasi-į 
rodė, kad pavoksią “nutapė”! 
antis, sutepusi dažais kojas re
montuojamame sandėlyje, ir pa- 

’ tūpčiojusi ant numesto popie- 
i riaus. Anties savininkas įdėjo 

“paveikslą” į rėmus ir pardavė.

a Žmona, besidarbuodama su Į 
i vyru, surinka:

i/r. LW1MAS SEIBUTl^
INKSTŲ, FŪSL1S IB 

PBOSTATOS CHIRURGUA 
MM WfcST Mr« STRRBT

— Pries apsivedimą tu man 
tikrinai, jog esu tavo visu pa
sauliu, o tdabar?...

isirutao.

\Kinfotmalion
XL. ltn<£» Alien Schoen

i

Prostates, inkstų ir šlapiuos
Ūkų chinir^ųi,

OlKĮa UiLNltUL AV&.
, bL. Petersburg, Fla.

TeL (,8132

- ’

SOPHIE BAUCUS
AADMQ iElMOi VALANDOS

nuc 8^0 Ud 9^8 tmL ryta.
.fMiM W0PA - 1499 AM

lt mūšy iKMUm

PERICRAUSTYMAl 
iVf /1 tt i

Leidimį — Pilna
ŽEMA KAINA

Priimam Master durst 
ir VISA Korteles.

JL iERRNAk TeL 92^4061

MOVING 

Apdraustas parkraustyaMf 
M ivairty mtvtny. 

ANTANAS VILIMAS 
TM 17L-1WJ acta S7M9M

Can you have noticeably i 
soft skin* even m summer? į 
Yes!

Summer sun and summer 
activities can play havoc on 
your skin, and could make an 
Otherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncomfortable.

Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin to 
flake, peel and feel rough.

AH those fun, leisure acti
vities (bicycling, tennis, swim
ming) leave little time for 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset — 
your skin — the tender, loving 
care it needs.

— avoid bathing in hot 
water. Lukewarm water is re
freshing and not as drying.

— moisturize your skin 
when it feels dry.

— rinse off after swimming 
to remove chlorine cc salt 
water.

cleanser. A good one if 
Neutrogena Rainbath Showwr 
GeL Rainbath is one of thoe* 
marvelous dual-use product* 
that softens as it cleans

It is an amber gd that 
works Eke soap but wffl 
also make your skin notice* 
ably soft. It is available Bt 
three sizes, including a handy 
4-ounce tube that yoG MS 
tarry anywhere.

Try these msrartioca, 
Wjoy your summer I

Ved4|a — Aldona Daotiu 

Talefu 773-1544

7159 Ss. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, U. 4QC29

SOMK CHICAGO MOTOR CLUB OM

IXPRtSSMW DHMMG
FOCLCWNG

KAZt BRAZDŽiONYTB

.♦dienio (L30 v*L vakar*.
Vim laido* ii WCKV MotMl, 

banga 1400 AM.
st. Petersburg. Fhu 1230 vaL ».

u» W11S stotus, 1110 AM banga.

ChMaga, DRnoa 40629 
T«hL 77K-U74

yeeruk run *<rro trocMM-T
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Staigiai mirė Rasa Griganavičiūtė

Rasa Griganavičiūtė

kytųsi, baigtų, aukštuoąiųs .moks
lus, tarnautų savo tautai ir žmo
nėms, kad kalbėtų be akcento ir 
rašytų lietuviškai be klaidų, kad. 
iuose susiformuotu lietuviškos 
asmenybės, kas atsiekti ’svetimoj 
valstybėj yra nelengva.

' das mirė Įlaša! Toks šeimoj su- , 
puolimas sūnaus vęstųvės, o 
dukros mirtis vestuvininkus kaip 
juoidū šydu apgaubė ir susidariu
si trumpa tyla pakeitė subuvimo 
tikslą. Bažnyčioj sutuoktuvių 
iškilmės buvo įspūdingos, iškil
mingas, skirtingos nuo kitų.

Nusiminę dalyviai susirinko 
i Belmont Hotel puotai. Puoš
niame vestibiuly apie 200 svečių, 
priblokštų bažnytinėmis apeigo
mis ir liūdnos žinios, gaivinosi 
gęrymais, arfos stygos sklaidė 
liūdnas meliodijas. Salėje gro
jo džiasas tik vestuvių papro- 

Į čiams atšymėti. Rasa ilsisi am
žiname miege ū- laukia, kada uš- 
sibaigs vestuvių iškilmės ir pir
madienį prasidės jos išleistuvės.

Tarpe daugelio svečių buvę ir 
iš tolimų valstijų, Kanados; 
agr. J. Paršelis, ponia Kesgai- 
lienė. P. Riaudys, Žilinskai su 
dukroms akademinėms, R. Z. 
Griganavičiai, Palubinskas, Plei- 
nienė, sen. Marks, jun. Marks sC 
žmonomis ir kiti giminės, arti-

A_ A Rasa Griganavičiūtė, su
laukusi 27 metų, mirė š. m. spa
lio 1 d. Rasa gimė 1955 metais 
rugsėjo 27 d. Ji augo, nuo rau
donoj oteroro’pasitraukusio j, lie. 
tuvių šeimoj.

Tėvai ir seneliai V. M. Ban- 
kauskai rūpinosi, sielojosi, ne
sigailėjo išlaidų, kad jų naujoji

sritis baigdavo pažymėjimais, di
plomais.

1983 m. rugpiūčio 19 d., me. 
sį ir dvyliką dienų prieš mirtį, 
ji savo studijose įsigijo magis
tro laipsni. Įvairi aplinka, da
lyvavimas lietuviškose organi
zacijose, joms vadovavimas, tė
vų įpareigojimai, darbas nepa
laužė jos ryžto, ko daugiau sem
ti mokslo žinių. Reikia manyti, 
kad pagrindinė jos mintis buvo: 
ilga, su viršum 5 metus graužusi 
jos sveikatą, bus nugalėta. M6ks- 
las, apvainikuotas magistro laip
sniu, atidarys gyvenimo duris į 
plačią, lašningą ateitį, kur galės 
kaip mokslininkė papurenti ir 
apleistus jos specialybės dirvo
nus.

'Gią pat pasimaišė naujas rū
pestis — brolio veętuvės, mylimo 
brolio su kuriuo per 27 metus, 
tėvų ir senelių globoje augo, 
brendo, dalinosi laimėjimais, 
pfofešątfiųvfefšumals7 ateities 
planais, Joa turi būti iškilmin
gos, kgip pusseserės Vidos. Suk 
nelė ir.veido nuotaika atkreipia 
svečių dėmęsį. /Su linksma- sa
vijauta dalyvauja svečiams kvie
sti šeimos pasitarime, kur dėdė 
;‘Blynas” ir^ turi dalyvauti.

Šarūnas, kunigo nurodomas, 
repetuoja vestuvių iškilmes. Ra
sa užsuka į ligoninę sveikatos 

! patikrinti. Santuoka š. m. spa- 
! lio 1 d., šeštadienį 6:30 vai. va-

Rasa per visą savo jaunystę kare. Jų keliai pradeda skirtis, 
mokėsi, studijavo, ruošėsi savis- Jos mintys, kad dalyvaus pa
loviam gyvenimui. Buvo aktyvi -mergių būryje, nenutrūksta, 
organizaciniame judėjime. Ji bej Giminės, draugai, artimieji St. 
pradžios mokyklos mokėsi ir kle- Clements bažnyčios prieangy 
vitūrinės muzikos. Baigusi pr. 
St. Maurice mokyklą, įstojo į 
Marijos aukštesniąją mokyklą. 
Čia pat lankė Kr. Donelaičio li
tuanistinę, vėliau aukštąją lit. niais palydimi. Vieni viešai, ki- 
mokyklą. Su tėvais persikėlė įl ti .savyje ppisimena. savų vestu- 
Downers Growe ir čia baigė* vių nuotaikas. Viengupgiai tik 
aukšt. mokyklą. 1973 m. Bene-} klausosi 
dietine Collega pradėjo studijuo
ti biologijos ir busness admi
nistration mokslus ir baigė 1973 
m. Kaip pavyzdinga mokinė, 
dažnai būdavo garbės sąrašuose. 
Ji mėgo muziką ii* šokių meną. 
Vargonininkavo savo parapijos 
bažnyčioje, šokių šventėje šoko į 
tautinius šokius. Rasa buvo ga
bi, ryžtinga, savistovi, mokslo 
---- ==^= ---^g

Rasa buvo pašarvota Mar- : 
quette laidotuvių koplyčioje. Čia 
atsisveikino giminės, kolegos 
mokslo įdrąugai-ės, pažįstami. 
Prie karsto budėjo jos korpora
cijos akademikės skautės ir fi
listeriai su vėliavomis. Buvo nu
lydėta į Griganavičių šeimos 
parapijos bažnyvią. Downers I 
Grove. Po pamaldų į Šv. Ka- < 
zimiero kapines. Taip netikėtai 
išsiskyrė brolis ir sesers keliai. |

Giliame nuliūdime liko: tėvai < _____ «s
Danguolė Bankauskaitė ir inž.

Z. R. Griganavičiai, pusseserės: .

Daųnorienė, J. Pečkaitis ir^daųg 
kitų giminių ‘ir artimųjų.

B. Albinas

— Astuonios Afrikos valsty
bės nutarė tiesti transžemyninį 
kelią, kuris drieksis per Rytų 
Afriką iš šiaurės į pietus. Auto
magistralė vieningais transpor
to ryšiais sujungs Egiptą, Suda
ną, Džibutį, Etiopiją, Tanzani
ją, Zimbabvę ir Botsvaną. Sta-! 
tyba planuojama baigti 1990 
metais.

laukia jaunųjų ir santuokos iš
kilmių.

Oras šiltas, malonus, visu vei- .• i- 7 7
dai linksmi; pašnekesiai šyps-

Žinia, kad prieš kelias valan- 
."f r*■ ■ ■■■■■'. 1 ...j -y.—

HEART
FUND

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
Pietų Amerikoje, Rio dc Žaaeiro mieste, 1983 m. lapkričio 
mėn. 8 dienų mirė

IGNAS DUBAUSKAS.
Gimęs Lietuvoje, Kėdainių rajone, Vcncloviškių kaime, 

1900 metų rugsėjo 1 dieną.
Paliko nuliūdę: sūnus Ignas, marti Zita ir jų vaikai — 

Zita ir Ignas, gyy^ Chicago, Illinois, sūnus Edmundas, marti 
Geni ir Jų vaikai — Geni, Edmundas ir Alise, gyv. Rio de 
Žaneiro.

Velionis buvo Lietuvos kariuomenės savanoris. Vėliau 
dirbo Lietuvos saugumo žinyboje. 1928 melais iivažiavo 
į Pietų Ameriką. Rio dc Žaneire velionis priklausė įvairioms 
lietuviškoms organizacijoms.

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

’ y <*

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

' '■ ''"F™     iii!■! Ii I

Funeral Home and Cremation Service
Charts Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
_

EUD
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA K DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS: ■
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.. Cicero

k ** Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

<■

; ■ VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650

TeL: 652-5245
fRDŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI I

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI I

Aikštes automobiliams pastatyti I

MM_

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th. Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
TeL 974-4410

f VASAITIS-BUTKUS

jZ, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

v • 1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

•j. Telefonas — 6 5 2-1003 \

<——rrw^i -L - - ' ' - a ■ . ji______ _______________
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Utenos miestelį įsteigė žemaičiai
Kadaise ten stovėjo tvirtu pilis

Nors Utenos miestelis yra 
Šiainicinė^e Lietuvos dalyje,, 
vienok žemaičiai ima sau kre- Į 
ditą už jo pastatymą. Trylikta
me šimtmetyje AiriogaloĮe bu-

Ta’p 1 tenns miestelis gavo var
dą nuo sivo įsteigėjo. Ncujai 
pastatyt u piliai teko svarbios pa- 
ieigos atlaikyti priešus iš rytų 
ir šiaurės.

Taip -.kamba populiarus pačių ' 
vo jaunas kunigaikštis Utenas, j žemaičių pasakojimas. Vienok 
Sykį kai slavai buvo įsibrovę į' istoiiniii faktai nepasako 
pačią-Žemaitiją, jis juos sumu- ’ ‘ ' TT‘ L
šė ir ėmė vytis Polocko link. 

,Jam pagelbėjo kitos lietuvių gi
minės.

Visuotinių ASS gos 
suvažiavimas

Apsidirbęs su priešu, jis gri
žo atgal ir apsistojo šioje pusė
je ežerų ir pelkių. Vietiniai se
niūnai ir žiniai prašė jo pasilik
ti, nes priešai gali vėl pasirodyti. 
Utenas sutiko ir geresnei ap
saugai sumanė pastatyti pilį. Bet 
kadangi ten nebuvo užtektinai 
aukšto kalno, tai jį reikėjo su
pilti. Į darbą buvo pašaukti 

, artimesnių vietų žmonės.
k -Bet kai pradėta statyti pilies 
"mūrus, tai vienas statytojas nu- 
- krito ir užsimušė. Kunigaikštis 
-įžiūrėjo tame blogą ženklą ir 
tuojau apsišaukė žynius atsi
klausti ką jie mano apie tai. 
Vienas žynių taip išaiškino:

• “Tas žmogus nenoromis dirbo 
ir dėl to jį dievai nubaudė. Taip 
atsitiks ir su priešais, kurie ban
dys perlipti sienas”. 
/ *
,Padrasintas tokiu aiškinimu, 
Utenas pasistatė čia ir gražius 
rūmus ir vedė apylinkės mer-

Visuctinis, me'.inis &ALFASS 
j sporto klubų atstovų ir sporto 
darbuotojų suvažiavimas įvyks 
š. m. gruodžio 10 d. Cievelande, 
Ohio. Smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos vėliau. į

Plaukymo varžybos Detroite j 
1983 m. Š. Amerikos pabalį ie

čių plaukymo pirmenybės įvyks
ta šį sekmadienį, lapkričio 13 d., 
11 vai. ryte, Garden City High 
School baseine, 6500 Middle- 
Belt Rd., Garden City, Mich. 
(Detroito vakarinis priemiestis). 
Varžybas vykdo Detroito LSK 
Kovas. Pabaltiečių varžybų rė
muose - bus išvestos ir 1983 m. 
šALFASS-gos Vid. Vakarų Spoi-

» aiš
kiai, kad Utenas būtų buvęs Ge
dimino tėvu. Greičiausiai ir 
pats mie: telis išaugo suvaime, 
negu kieno nors tiesioginiai įkur. , 
tas. i

I «

Yra dar vienas pasakojimas 
apie Utenos kunigaikštį Dau
mantą, kuris besipešdamas su 
<avo tolesniu kaimynu Nariman 
tu davė progos Polocko slavams 
užpuldinėti savo kraštą. Pralai
mėjęs vieną mūšį, Narimantas 
nusprendė atimti sau gyvybę, 
bet pirm įvykdinimo, štai ką iš- į0 Apygardos pirmenybė: 
taręs savo konkurentui, Utenos 
valdovui Daumantui:

Saugokite iš vieno 
Savo gimtą .šalį, 
Nes mudu neužilgo 
Persiskirt turim...
Kiekvieną sykį, kai laimė
Užtekės Lietuvai,
Tai Narimanto dulkės
Ir kapuos džiaugsis...

Šie žodžiai paimti iš V. 
dirkos , veikalo, “----------
Vaidu senovėje buvo nemažai; ‘

i
I 
i i

Laimėtojams dovanas skiria 
detroitiškiai Danutė ir Leonas 
Petroniai, Petronis Industries, 
Ine. savininkai.

LIETUVOS VYČIŲ SENIORŲ 
SUSIRINKIMAS

Restauruota Traky pilis

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

HmmL lemi — FardavlimH 
UAL 1STATI FOR SALI

Mamai, ImM — Par4avi«®s
UAL WTATi FOR 1AL*

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERT1MAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR TEMATO NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJH6AI3. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA n

X BACEVIČIUS — BELL REALTY! (
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 R

1983 m. lapkričio mėn. 8 d.-
6 vai. vak. Vyčių salėje pirm. ;1981 metais pasaulyje užregist- 
Ad. Gabalienė malda pradėjo ruota 300 tūkstančių išradimų, 

Narimantas”, susirinkimą. j-100 tūkšt. daugiau, negu 1980
! Nuo Vyčių įsisteigimo 70 m. metais.

jie neaplenkė ir Utenos. Kartais minėjimo-banketo tvirtinta apy-j, --------------------
davb nuostoliu vieni kitiems, ne- skaita. Turėta pelno virš $600.,' — Prez. R. Reaganas pasiekė 

gaitę Vidą'motina^didžiojo Lie- patys valdovai daugiau padary-Joks buvo susidomėjimas, kad Anchorage, o iš ten skris tiesiai 
tuvos kunigaikščio Gedimino.’gu bendri priešai. p. K. ’salėje trūko vietų ir ne visi no- ? ------ - u

- - - rintieji galėjo patekti. rsutiks Japonijos premjeras.
; ' ■ • ) Palaikydami tradicijas, nu-Į--------------------

»• tarta gruodžio 18 d. 2 vai. Vy-1‘. — Pirmą kartą Londono
Į čių salėje- rengti kūčias. Kadan- miesto istorijoje moteris yra iš- 

gi pernai labai gerai pasisekė, ..rinkta burmistru. Tai lady Don- 
tai, manoma; ir šįmet tautiečiai ąldson.
gausiai dalyvaus. Kaina vienam L ------------------- -

■ asmeniui ęlO? - ’ ’ |. — Diplomatai Maskvoj kalba,
Išrinkta kūčioms rengti ko- kad Andropovas sunkiau serga, 

misija- kuri,'-rėik'ia manyti, ir negu Sovietų spauda skelbia, 
kuklią programėlę parengs. j -------------------

Sergantiems dviems nariams L — Paviršiun iškilęs Sovietų 
pasirašėme kortelę, linkėdami /garlaivis buvo nuvilktas į Kubos 
sveikti, stiprėti. guostą Cienfuegos.

— Ekspertų apskaičiavimu,JAV ir Japonijos Pacifiko ap
saugas.

Ku
— Libanas buvo turkų Otėt 

mano provincija. Dabar sirij ie
čiai nori Libaną suskaldyti.

— Arafatas bando baigti ko-
į Tokijo. Trečiadienio ryte jį Į vas pačiame Tripolio mieste, jei į 
siitik-« .Tannm’inc ‘nebus puolamos Tripolio karei-{

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

i Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batu siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

elektros įrengimai 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto lelaĖsį. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, ’ 

garantuotai ir sąžinlnįsL 
KLAUDIJUS PUMPUTI1 

4514 S. Talman Ay*.
Tei. 927-3559

vinės/ kur dar yra 5,000 pales
tiniečių. - .

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO
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

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškime savo aukos Lietuviu Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago,' Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui.... .......... US$............
/ *

Pavardė, vardas .................... . ..................................................

Adresas ................................................... .......................... .........

— Pacifiko vandenvne Sovie-'. 
tų Sąjunga turi 810 karo laivų. 
JAV turi 60 karo laivų, bet turi 
240 modernių lėktuvų.

— Sargai neprileidžia Įtaria
mų žmonių prie Senato rotun- 
dos ir kitų pastatų.

X-------

MISCELLANEOUS
Įvairūs C-alvkal

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171,.

---------------------1 — Jeigu rusai. nesutartų
— Aš nuomonės nepakeičiau.

Kai pasaulis nuėjo velniop, tai statytas Gromyka.
ar- tų nuėjai... -------------------

— Jei Jackson kandidatuos, 
tai demokratai įtikinės savuo- 

dėlįsius už jį nebalsuoti. Jis galiį /c i * c n

. Černenkos, tai galėtų būti pa-į smarkiai pakenkti Walter Mon-
i ctotxrfoc» ' rlcln i-r» T n.L -n C’lnvi'n TA 1 •, <

■ — Prez. . Reaganas pirmoje

dale ir John Glenn. Demokratai 
savuosius gins.

— »?sse Jackson labai susirū-
t kalboje japonų ministeriams pa- pinęs juodžiais politikais, j j la-
sakė, kad jis nori, sustiprinti bai aštriai kritikuojančiais

READINGS BY DONNA
CHARACTER READER

& ADVISOR
SOLVES ALL PROBLEMS ON

HEALTH, MARRIAGE & BUSINESS.
DON’T FAIL TO SEE HER.
FOR APPOINTMENT CALL

973-2208
7115 NO. CLARK CHICAGO, ILL.

Laikrodžiai Ir hrūfenyhdc 
Pirdsvimar Ir Taicnnac 
1644 W««t m Street 
TeL REpvMk 7-1941

k *

; Aleksas Ambrose,' ■ ' 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS J?.

autorius, >
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią ? 

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

664 psl., vardynas, ’
Minkšti viršeliai. Kaina $15. .svr'^T-

Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
l DR. ANTANO RUKŠOS 

, 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, R 60608

’ * ■ "a ** 0 vi lYi. 'L

Dr. Martyno Liuterio 5(M> metų
'• j I I - - - v -Al ‘ ''£

gimimo sukakties .minėjimas -
j':'-.-/--;

• . - • ' -s - '. d , /. * , ‘>L- ■:■ -ŠU
jvyk§ šiais metais lapkričio W dieną,,3 yąį. pępiet 
Tėviškės Lietuvių EvangįŽkų..Liuteronų; parapijos 
bažnyčioje/ 6641 S. ’Troy St. Kalbės Aušra Liūlevi- 
čienė, Draugo kultūrinio priedorredąktdrėr<tema 
DR. MARTYNAS LIUTERIS IR MES". BroL dr. 
Martynas Trautrimas kalbės tema “KO SIEKĖ 
MARTYNAS LIUTERIS KRIKŠČIONYBEI". Gie
dos Tėviškės parapijos choras, vadovaujamas muz 
ARŪNO KAMINSKO.

c;3

Rengia LIETUVIŲ PROTESTANTŲ TARYBA 

Lietuvių visuomenė kviečiama dalyvauti.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, vtouonKtnėji veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Gbmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

Dr. A. J. Gusam — DANTYS, jų priežiūr*, rveiksta Ir 
grožiu. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik

Dr, X J. Gu«en — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik_

G<ttma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
»ooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II perriuntimo Maldoma.

M.00 
$3.00

$2.09

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. “R” & some mixed.

By private breeders.
Taking-Christmas orders now.

/W8967? ,/

JOHNGIBATTIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Siuntiniai i Lietuvi 
ir kitus kraštui

P,; MEDAS, 4059 Archęė Avenue, 

Chicago, 111. 60632.’ Tel. ?A 7-59|fl

„■—T

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu'jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išlfeista knyga su legališkomis 
formomis. ’

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Netary Pyblk : ?

INCOME Tax SERV1CI

1
4259 S. Mjiplewood, TeL 254-745®

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai-

Homeowners insurance 
Good service/Good prieg

F. Zapolis. Agent 
320314 W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”
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.

Advokatas
. GINTARAS P. ČEPĖNAS
. Darbo valandos: Kasdien: nuo

9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Seštad.; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.

TeL 776-5162
2649 West (3rd Street 

Chicago, HL 60629
i - k

ADVOKATŲ DRAUGIJA

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki S vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kadzia Ava.
Chicago, IM. 60629
Tel: 778-8000

P1RKIT1 JAV TAUPYMO «ONUf
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