
Nr. 57-

PUOLIMAI PRIEŠ SIONIZMĄ LIETUVOS
SPAUDOJE

(ELTA)

i

į

nė 
viu

gybės, dvasinio skurdumo pa
saulis”.

TMintis”

saA^lveikįle .Levinas “šmeižia” 
Lietuvos ; -partizanus, kaltina 
jiK^,. :ka<I jie nepripm^iyp} pa-

Zimanas puola -Izraelyje gy- 
sjS^Šrneižikus”, tarp kū- 
iūąs iš žymiausių yra Do- 

___, kuris, esą “pats 
dėkingas partiža-

nufc-

Ltorary Of?or 
Periodica) Division 
Washington, O. C. 2054«

VOL. LXXII Price 2<)C s — Sat.-Mon., April 27-29, 1985

The ftrst and Greui^et 
Lithuanian D<įdy m America

The Lithikantan Daily Ncwi
Published by The Lithuanian News Publuhixxf Iflfc

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608
H Ay market 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

Ok. Lietuvos spaudoje nesi
liauja; puolimai prieš. -“sionis
tus” ir ‘‘sionizmą,”' Sovietinia
me kontekste, tie teimiinai turi 
aiškų antisemitinį atspalvį. 1

Pernai išspausdintoj? knygoj 
Iliuzijos ir tikrovė (Vilnius;

p.p. 58-59); Gerikos’
Zimanas kaltina sionistus už 
fai, kad į sovietinių partiz;anų ei
les iš getų “neišėjo potencialūs 
tovcflojai”,' Ęsū, sionistų “hay- 
lagcs” taktika! pasireiškė visišr 
ku pasyvumu, o “pasyvius žmo 
nes hitlerininkams tikrai buvo 
lengviau žudyti”. Tinkamą “ko
vos ir . garbės kelią” g.A> kali
niams nurodžiusi komunistų 

5J ‘ - ’’ i/ ’ * ‘ '

NAUJA VLIKO VALDYBA . !

š.m. balandžio 20 d. Chieagoj 
įvykusiame-VLIKo Tarybos po
sėdyje buvo’ patvirtinta liekanti 
VLIKo valdyba trijų metų ka
dencijai: pirmininkas — dr. Ka_ 
zys Bobelis; pirmininko pava
duotojas — dr. D Krivickas, ir 
valdybos nariai: dr. ELna Ąr- 
monienė, p-lė O. Barškaitytė, 
inž. L. Grinius, p. Vytautas Jo
kūbaitis, dr. K Jurgėia, dr. J. 
Sjiklicrius, dr. J Stukas ir p. J. 
Vitėnas. .i . L -•:

PARINKTŲJŲ TARPE NĖRA NĖ VIENO LIETUVIO
Kan. Ladas Tulaba glaudžiai bendradarbiauja su popie

žių, bet šį kartą jis nepaaukštintas
ROMA, Italija. — Trečiadie* kon, 'tikinėjo dvasiškius supra

st; tarptautinę padėtį ir atkak
liau ginti pagrindinius princi
pus, bet ir j*s nebuvo pakeltas 
į kardmolo laipsnį.Yra keli dva
siškiai. su kan. Tulaba bendra'

tieŽit ginklus”. Levinas dirba 
Je&zaiės Hebrajų Universiteto 
Dabarties Žydįjos Institute).

į Vasario. 7‘ dr
pėr^ 
či '
str;

^^aj^džiūsį §.“|Fri(&nąno

t

tų-Sąjungą ir - kąd; ‘‘p'sšaiiltiięs 
reakcijos' kariaunoje”, .tarpia-' 
tin^i.Weniritua- skiriamą, “smė- 
giąmojo būrio- vaidipilol’.' Jis 
kal'tin’a /į'onisfus bendradarbia
vimu.- <stt> hideriiiųifcą ; ds irap- 

. gaūiingu” žydų viliojimu iš So
vietų Sąjungos j Įraelj,; kun jie 
pateko j “žiauriausią finansinę 
vergovę” ir “kenčia moralines 
kančias”. Cituojami neva giliai 
nusivrlę emigrantai: “Tegul bū 
na prakeiktas tas Vakarų pašau

ValdyLa pareigomis pasiskir-. 
stys sekančiame VLIKo valdy- 
bos posėdyje. •; ■ . '‘j

VLIKo ELTbs įstaigos vedė
ja toliau palieka Margarita Sa- 
matiehė.

Beirute artilerijos šūviai 
griovė musulmonų , i r krikščio
nių laikomus miesto kvartalus. 
Rašld Karam i kabinetas pradėjo 
vėl eiti ''pareigas, bet mi
nisterial nepajėgia sustabdyti 
tarpusavės kovą. Kovas galėtų- 
sustalš^ti'kgrižusieji izraelitai.

— t raudasi is
. Beka slėnio. savaitės gale 
Litanija bus siena tarp Lioano ir 
Izraelio. - į

— Tūkstančiai kiniečių susi
rinko- ties komunistų partijos 
cęntr.ū ir reikalauja, kad jiems 
būtų leista įgyventi miestuose.' 
Prieš 17 mėtų Mao Cėtungas 
juos išvijo iš Kinijos miestų.

— Aviacijos satelitas arčiau
siai prse Žemės bus 212 mylių 
atstumoje, o toliausias bus 21,- 
543 mylių atstumoje.

Brighton Parkas pagerbia prokurorą Antaną Valu- 
ką. Nekalta Prasidėjimo bažnyčios klebonas prel. Dama
zas A. Mozeris sveikina Brighton Parko namų savininkų 
draugijos narius ir politikus, susirinkusius pagerbti nau
ją pasiirtą prokurorą Antaną R. Valuką.

Iš kairės sėdi: A. Majerszyk, 12-to wardo alderma- 
nas, Illinois seimo atstovas Robert Krska, federalinės 
valdžios prokuroras Anton R. Valukas, U-to wardo aid. 
Edward M. Burke, 23-čio wardo aid. W. F. Krystniak, 

• atstovo Af Lipinski o glau^fe bendradarbis;Alex <A, Tū
li k„ 9-to distikto policijos viršininkas Timofey Daly, 
stovi susirinkimo pirmininkas Joe Kulys ir prie garsia
kalbio klebonas prel. D. A. Mozeris. Brighton Parko na
mų savininkų draugijos pirmininkas Viktoras Utara 
fotografavo.. >■

vakare popiežius Jonas Pau
lius II, ilgai rinkęs ir vertinęs 
dvasiškių pasidarbavimą katali
kų bažnyčiai, atrinko 28 ir pa
kėlė juos kardinolo laipsniais.

Lietuviai, peržiūrėję visą kar. darbiau jautieji ir redo re-ikalin- 
dinolo laipsniu pakeltą dvasiš- go pasiryžimo,, bet atrodo nepa* 
kių sąrašą, nusiminė, nes pa
aukštintųjų tarpe nebuvo 
vieno lietuvio. Iš tikrųjų lie' 
katalikai tikinčųjų tarpe suda-' 
ro didelę daugumą. Apskaičiuo
jama, kad lietuvių nuo 80 iki. 
85% sudaro katalikai, bet lie-Į 
tuviai dvasiškiai matvti, nesi-; 
orientuoja tarptautinėje politi-: 
tinėje būklėje ir nepajėgia žing 
sniuoti kartu su dabartinio po
piežiaus nurodyta 'kryptimi ir 
pasuko visai nekatalikiška kryp 
timi.

i

DEMOKRATAI PADĖJO NICARAGUOS 
KOMUNISTAMS—TVIRTINA A. ROBELO l

Prez.- Reaganas ir toliau sieks laisvės ir demokratinių
rinkimų Nicaraguoj

Reaganas padarė dideles
nuolaidas

SVETLANA OGORODNIKOVA
AIŠKINSIS TEISME

WASHINGTON, D. C.— De-, 
! mokratų partijos vadai, didele 
balsų dauguma atmesdami prez. 
Reagano reikalavimą paskirti 
§14 milijonų dolerių Nicaraguos, 
kovotojams už laisvus rinkimus’ 
Ničaraguoje, padėjo komunis-- 
tams, — pareiškė Alfonso Ro- 
belo, buvęs Nicaraguos minisle- 
teris, kai buvo nuverstas dikta
torius A. Scmoza.

Rubelo reikalavo ,kad visoje 
Ničaraguoje būtų pravesti lais
vi rinkimai, o vėliau sudaryta 
daugumo vyriausybė, kuri tvar
kytų visus krašto reikalus. Mi- 
nisterių posėdžiuose kelis kar
tus reikalavo pradėti ruošti rin
kinius, o kai sandinista rinkimų 
klausimą vis atndėliojo, tai jis 
padare s;>audai pareškimą ir at
sistatydino.

KALENDORĖLIS

i — Penktadienį auk^o uncija 
lis*išnaudojimo, žmonijos nely- kainavo $324.00

Zita,

Povilas.
Vitalis.

I

i

Petras,
Robertas, šv.

Prez. Reaganas, norėdamas! 
sumažinti valstybės išlaidas, ge
rokai apkarpė biūdžetą B'iūdže j 
to komitetui prašant, jis sutiko j 
sumažinti Nicaraguos kovoto-j 
jamas paramą iki SI 1 milijonų. Į 
Sutiko su $10 milijonų suma, i 
kad tiktai ji Kongreso būtų pa-j 
skirta.

l
Kongreso komitete esantieji; 

demokratai pareikalavo, kad jo
kiu būriu jokia suma nebūtų «i; 
narna karo reikalams. 
JAV teiks paramą 
kovotojams, tai bus
masis j Nicaraguos vidaus 
kalus. Tokį pareiškimą padarei 
Nicaraguos prez, Daniel Ortega 
Savedra. Didelė demokratų dau 
guma pasir< dė prieš bet kokią 
paramą Nicaraguos kovoto
jams.

LOS ANGELES, Cal. — Pra
eitą ketvirtadieni teisme prasi
dėjo rusės Svetlanos Ogorodni- 
kovos byla. Teismui ji papasa
kojo, kaip ji dirbo sovietų kon
sulate ir kaip ji buvo i Įraukusi 
vietos gyventojus j sovietų šni
pinėjimo tinklą. j

1

Ogorcdnikovienė Los Ange-. 
les mieste gyveno su savo vyim, : 
kuris taip pat dirbo sovietu kon 
sulate. Ogcrodnikovicnė susipa
žino su John E. Hart ir bando 
jį patraukli savo pusėn. Bot 
amerikietis neskubėjo, buvo at
sargus. Ji tiek toli 
jaunuolį paguldė į

kankamai. Popiežius, matyt, 
laukė daugiau iš kan. Tulabos 
ir kitų pasišventusių.

Bcstcno arkivyskupas B. T. 
Law Lr.po kardinoliąsavo tStau'g 
smu užkrėtė visą Bostoną. New 
Ycr.ko arkivyskupas John J. O’
Connor tapo kardmolu. Niaga
ros ark. Migu ei Obando y Bra
vo pakeltas į kardinolus. S’andi- 
nistų prezidentas Daniel Ortega 
atskubėjo pasveikinti naują kan- 
dinolą. čekų vyskupas Josef 
Tonika paskirtas kardinolu.

Lenkijoj ark. Henryk R. Gul- 
lincwicz paskirtas kardinolu. 
Belgijos kan. Jean J. Hanner— 

. Albert 
Decontray —kardinolas, Kana ■ 
dos kan. Edvard Gagnon,— kar
dinolas, Nigerijos vysk.- Fran
cis Arrize — kardinolas, italas 
Luigi Dalagallo — kardinolas, 

j va-kas Angelo GcrcooiFra—kar
dinolas, filipiniečių —Ricardos 
Vidab, Lviv vysk. Miroslaw Lu- 
dachičky; Venezuelos Jose Cas
tillo Lara, Quebsko arkiv. Loiiis 
-All’i'rt Vachon. Utrechto vysk. 
Adrianos J. Simons, AustrĮįcs 
vysk. Alfon Stickler,Italijos Gia 
ccnio Biffi, Indijos Simon it). 
Lcurdusamy, Etiopijos ark.Pąu 
<'K Tzadua. Italija gavo 5 kąr- 
dinolus. o lietuviai turi laiik*5.

Naujai paskirtieji ir buvusie-

Lietuva yra vienintelis kata
likiškas kraštas, kuris pateko 
komunistinės Sovietų Sąjun-į 
gos galios žinion. Lietuvos ka- kardinolas^ Ly^T Irk. 
teiikų bažnyčios vadovybe pa-Į 
teko okupanto propagandoj Ki-j 
ta lietuvių dalis ^išvažinėjo po 
įvairius pasaulio kraštus. Po
piežius yra informuotas apie 
katalikų bažnyčios padėtį pa-, 
vergtoje -Ilguvoje, ir išblasky-’ 
lūs po visą kontinentą katali-j 
kus lietuvius. Popiežius žino, ■ 
kad lietuviai yra priešingi M'ss-i 
kves letenai, bet jis taip pat ži-i 
no ,ka'd ne visi dvasiškiai Lietu-' 
voje gynė bažnyčios pozicijas, 
primetamas okupanto.Lietuviai 
dvasiškiai priešinasi, bet nepa
kankamai atkakliai.

Užsienyje išvažiavusieji taip; 
pat nenuėjo bažnytiniais keliais.; 
Jie nepatenkinti Amerikos lais-’ 
ve, jie neisitraukė į lietuvių su-> 
organizuotas tradicijas, 
laukius ir prarado visą 
tuvių statytų baž: yčių, 
pradėjo žavėtis By tų 7 
mis.

įsojo r ., r Į e:Aę lie-Į o patys j — Vokietijos Kancleris Hel
mut Kohl pareiškė, kad vokie
čiai gėdysis nac’ų darbų, kcl jie 
brs gyvi. To* gėdos jokie nuta
rimai nenubrauks.

Balandžio 27 d., 
Aušra, Gotardas.

Balandžio 28 d.. Šv.
Valerija, Rimgailė,

Balandžio 29 d., šv.
Voronietis.
Anton ja, Sengailis, Indrė.

Saulė teka 4:53, leidžiasi 6:14.

Gali palyti.
Popiežius Jonas Paulius vakar paskyrė 28 kardino

lus, su kuriais jam teks valdyti Romos katalikų bažnyčią.

Jeigu 
Nicaraguos 
JAV kiši- 

rci-

nuėjo, ked 
lova. Svet- 
aįrodė, bet * 

į josios Pnk-jaunuolis nesutiko
lą galvos kišti. Paaiškėjo, kad 
jaunuolis buvo FBI agentas. Jis 

ną padaryti Ame 
Ji būtų galėjusi 
informacinės me 
ji suprato, kad ir 

gantas.
vien I laitu.

jiie paskyrė kitą agentą.Richard 
A. Miner, kad sektu Svetlana ir 
Bartą. B ’:ar visų Ir ių santy
kiai aiškinami teisme.

rikes agente, 
duoti svarbios 
džiagos. Tada 
Harį gilėjo būti

Prez. Fc”ganase padarė dide
les nuolaidas, o tada demokra
tai atsisakė -s viso skirti pinigų 
Nicaraguos reikalams

Prez. Reaganas yra pasi'yžęs 
gerbti Kongreso demokratų nu
tarimą. bet 
Įima leisti 
rinfi centro

P etų

jis žino, k a? 
coinunistams 
Amerikoje.

nega- 
s>lip-

Chan
i Les

— Indijoj. G rijai at provinci
joj buvo užmušua 10 žmonių, su
sikirtu: iu su kai i ii>. uždraudu
siais protesto demonstracijas. 
Gai ara4 previnejoj gimė Mo- 
handa Gandhi

Korėjos prez.
Doo Hwm v.ikrtr atskrido 
Angeles. A e odrome ji p; 
pradžios mokyklos mokinys su 
plakatu jam važiuoti namo ir 
kisti gyventojams išsirinkt: pre
zidentą.

-- Torgau m:ote orio Elbės 
susitiko Dr William Rcbentson 
ir ukrainietis Aleksandras Sii- 
vaška. Prieš 40 metų jiedu buvo 
kariai r susitiko ant Elbėv kran
to.

Kam Ladas Tuls’.a bendra-j 
darbiauja su dab.'rtiniu popie-,1 
žium ir supranta bažnyčios už
imtų Uniją. .1

— Chan Doo H wan pareiškė, 
kad jis atsistatydins 1987 metaL, 
kai parbaigs jo terminas.

į

Georje Shnlti

Sekr. George Sl,ultz vakar priminė Atstovų rūmams, 
kad nutarimas neteikti paramos kovojantiems Nicara
guos gyventojams, gali būti pavojingiausios kovos Kam
bodžoje.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai 

L-------------- - -------------------------------------------------- -

LIGONIAI

liečiu nusišypsojo ir sako:
— O iš tikrųjų, piliečiai, ko 

jūs čia įsigeidei girtis? Laikas 
jums būtų atsisakyti tokio juo
kingo įpročio — d džiuotis sfl-j 
vo defektais.

Ligoniai pasižiūrėjo į kalbėju
sį ir tylėdami ėmė laukti priė
mimo.

M Zose enter

RėMeJŲ demokratija

Žiogus — gyvulys pusėtinai 
keist:^. Ne, vargu ?r jis> dils ki
lęs ii beždžionės. Senis Darvi- 

? hug kk:u Jmu šiek tiek 
ęs.

iau žmogaus veiksmai
i. jei taip tartume, gry

nai žmogiški. Nei kokio žinote, 
panašumo į gyvulių pasaulį. Štai 
jeigu gyvuliai kalba kuria nors 
sava tarme tai vargu bau jų pa
šnekesys galėtų būti toks, kokį 
aš anądien girdėjau.

, O tatai buvo ligoninėje. Am
bulatorinio priėmimo metu. Aš 
Kartą kas savaitė, kaipo vidurių 
ligonis, gydaus. Pas daktarą 
Opuškiną. Geras toksai, supran
tąs medikas. Jis jau penkti me
tai mane gydo. Ir nieko liga ne
pablogėjo.

Taigi štai, ateinu į ligoninę-Į 
Užrašo mane septintu numeriu. 
Nėra kas veikia — reikia laukti, j 

štai sėduos koriudoriuje j ka 
paną ir laukiu.

Ir girdžiu — laukiantieji ligo
niai šnekasi. Pašnekesys pusėti-i 
nai tylus, pusbalsį^ be rėkavi
mu.

Vienas toksai deaė, pakanka
mai plačiasnukis, su puspalčiu, 
■sako savo kaimynui:
- — Šfąi’įifeko, mano tu miela 
-?s. ar tdF'čia tavo liga — kyla, 
štai spjauti ir Ištrint — štai ir 
visa tavoji liį^įg-3^. nežiūrėk, 
kad maną veisių išSpūt^f Aše- 
n.ai betgi lalauL'įergu. Aš inks
tais negailieji.

— Kaimynas?.ridėk užgaulingu to

akys blogai mato-
Plačiasnukis sako:
— Tatai vistiek. Ar šitos ligos 

gali prilygti inkstams!

Staiga viena laukianti dama, 
miline skara apsigaubusi, kan
džiai sako:

— Na ir kas, tegu būtų ir in
kstai. Tikroji mano seserėčia 
inkstais negalavo — ir nieko. 
Netgi siūti ir lyginti galėjo. O 
jūsų sudėčiai jūsų liga maža te
pa vojinga. Jūs dėl š:os ligos ne
galit numirti.

Plačiasnukis sako:
— negaliu aš numirti! Ar jūs 

dirdėjote’ Ji sako, dėl šios ligos 
aš negaliu numirti Daug jūs, 
pilietė, suprantat! O dar kišatės 
į medicinos pokalbius.

Pilietė sako:
— Aš, drauge.jūsų ligos nema

žinu. Tatai taip pat savaranki li
ga. Aš šitai pripažįstu. O aš prie 
šio sakau kad marioji liga, gal"1 
būt, rimtesnė, negu įvairu* jū
sų inkstai. Aš sergu vėžiu.

Plačiasnukis sako:
— Vėžys nelygu vėžiui- Kitas 

vėžys — visiškai nekenksmingas 
vėžys. Jis gali per pusę metų 
pagyti. •

Del tokio nepelrrvfo įžeidimo 
pilietė visiškai nublanko ir su
drebėjo. Paskui suplojo ranko
mis ir nesakė: .

PROTAS KIŠENĖJE
Airia turėjo vieną nepapras-1 

tai talentingą advokatą. Philpot 
Curran, kurio argumentais nie
kas niekada nenugalėdavo. Ta- 
čiau sykį dalgis autiko savo ak
meni. Tai buvo mažiukas, ne 
pilnu 5 pėdu advokatukas Jac
kie Moore. Syki vienoje byloj 
teko Ciimnisi argi&nefrtais su
siremti su Moore. Didelio ūgio 
ir balso Cuiyan, netekęs kantry
bės surike Moorei: “Nutilk arba 
aš tave įsidėsiu Į kišenę!”.

“Jei taip padarys?’, atkirto

giau prote turėsi negu savo gal
voj!”.

* * *

SVETIMA KALBA

į — Mane flt ūktai kyla. Mano 
plaučiai-rinįitpnėję. Ir . štai dar 
S iebalinis.'auglys pr;e ausies. Ir

— Vėžyįj-per' pūsę metų. Mąty 
taJ r-ežinau, kui-į tatai.WėžĮ 
tu bū*i matęs. Še va užsiauginęs 
žandus per savo ligą.-

Plačiasnukis pilietis norėjo 
.įinkamu būdu atsiliepti Į Įžeidi
mą, bet mestelėjo ranka ir nusi- 

r grižo.
Šiuo metu vienas laukusių pi

Pelikė nori išeiti iš savo ur
velio, bet bijosi katino. Pagaliau 
išgirsta netoliese šuns lojimą ir 
apsidrąsina. Kur yra šuo, ten 
katino tikrai oiėra, — ir pelike 
išlindo. k

Sušlavęs pel kę ir glostydamas 
sav^> pilvą khtinas i paždnkjntšd 
j®urmą: — Kas sakė, kad nenau
dinga mokėti-svetirilū Tiaibu-: ;

Koks sk:rtirrhas yra tarp 
prancūzo ir-škoto? ---ji.' 

prancūzui nuplinka galva, 
Išleidžia daug lėšų pirkdamas 
plaukams atgauti vaistus, o kai- 

■- ’ škotas. n aplinka, j is parduoda 
- Aukas ir šepetį...
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“Duokit mums centą, broliai, mes trokštame",
11% r i* TY.nril f n nati m urns rūsčiai kartojai,

kovoti,tai narsūs tik prieš brolius savumus, 
Gi pavojingoj karionėj^-jūs, nei kvapo ten nesuuosi, 

Jūs narsūs “valdyti” sapnuose

Tad nenumalšinsit mūs sujudinto proto, 
Nebeužgęsinsit iš naujo širdies laužo liepsno . 
Kada priešai stvėrė draskyti mus, apnikę, a 
Jūs, kaip niekšai, pabėgot, mus vienus palikę. 

O dabar telkiate sau pakalikus....
Dabar kas lengviausia — tai gaut pakalikas. 
Liaudininkas, pensininkas, liuteronis, bedievis ar 

katalikas....
Prekyba dūšelėm — jos pakelia ranką ir pabalsuoja;^ 
fr taip‘“demokratija” jums nuostabiai susikombinuoja. 
(Nttpirkti rėmėjų nedaug tekaštuoja)— , į*

Tylūnas Uodega

KUR KALTĖ?

— Sveikas, Maikt.
norėjau tave susitikti, Tu kelis 
metus sukinėjaisi po Girele Cam
pas, tai gali žinoti, ar Grineevl- 
čiu atleido, ar jis pats išėjo,

— Circle Campe jokio Grince- 
vičiaus nebuvo ir nėra. Niekas 
jo negalėjo atleisti, atsakė Man 
kis.

— Aš turiu galveje katedrą.
' — Katedroje jokio Grineev:- 

eiaus nėbitfb ir nėra.
'— Juk mokytesnio žmogaus,- 

kaip Česlovas Grincevičius, lie
tuvių tarpe nėra. Jis daugiau 
nusimano negu lietuvių kafed- 
roh pastatytas slavas. ' J

— Lietuvių katedroje jokio 
i slavo nėra. Lietuvių katedra pri 
t skirta nk slavu skyriui,-bet ka- 
. tedroj jokio slavo nėra. Lietu
viu katedroj buvo 3 lietuviai, o 

■ šį rudenį ateis dar vienas, bet 
Grincevičiaus jų tarpe nėra.

— Aš visą laiką gaivoje turė
jau Grincevičiu profesorių, o 
ne studentą. Grincevičius mo
kėsi, mokėsi ir persimokė. 3<s 
žino daugiau negu patys moky
čiausi. Kai pasiskaitai jo auto
biografiją, tai jis nuo 1913 mėtų 
sausio 13 dienus mokėsi ir mo 
kėši, nespėjo jis galvos pasukit 
ir akiu pradaryti, jis jau tada 
mokėsi. Mokėsi Vilkijoj, mokėsi 
Kaune, mokėsi Kėdainiuose. ■ 
1931-4 metais mokėsi Kauno imi i 
veisitete teologijos - filosofiųcs j 
fakultete. 1935 38 metais mokė-Į 
si Kauno teisinių fakultett. Į 
1939-41 metais Kauno universi , 
tete mokėsi prancūzų ir slavų Į 
kalbų. Mokėsi tėologios fakdl-l 
teto bibliotekininkystės 1942-441 
m. Vilniuje. 5 metus praleido! 
Salzburęo m- kvklose, eimnaziio 
je. Jis mokėsi,ir persimokė. Ji-: 
buvo Crewe* institute direkto 
rium.

— Kada moderatorius susirgo, 
tai Grincevičius buvo pakvie.--

šiandien tas eiti vyriausio Draugo redak
toriaus pareigu. Dranga gali ge 
riau parašyti negu Grincevičius., 
bet Grincevičius daugiau studi- j 
javo ir daugiau žino. Bet Griri-1 
cevičius persimokė. Jis žino dau 
giau negu reikia.

Grincevičius žino, kad Kanto 
motina buvo lietuvė, tai jis lei
do Drangai rašyti apie Kantą. 
Grincevičius paėmęs porą raši
niu iš Marinos, kuriuos rengėsi Į sekantį dalyką ; / . -r , - r | * > -t •,

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
tortingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m. 
-_ .P kai žmonės taip ilgai ką nors vertina, 
jus žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks. < •;į 2 ♦- v
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Kai visai sena bobutė, 
Ima kalbinti jaunutę, 
Ir jai langus dar daužyti, 
Šypsnį sukelia mažytį. 
Niekas net neatsiklausia,. 
• Ar tikrai jinai kalčiausia. 
Pati supranta, aiškiai mato, 
Kad kaltė čia.... aparato:

B? AliazBaika

T t

' SKONIO DALYKAS

Du kaimynai kalbasi per tvo-Į 
ra ir kalba sukasi maždaug apie

paleisti Drauge. Lairiiė, kad mo
deratorius laikų gręžo ir rado p>o 
ra Marmės rašiniu, sustabdė, o 
tuos šiomis dienomis būtinu 
Drunga skaitė Marmos rasini 
apie margučiu ritinėjimą prieš 
Verbas sustabdė ir Grincevičiu 
atleido.

— Kaip galėjo Grincevičiu at
leisti, jeigu jis toliau dirbsi 
Drauge, kai bus reikalingas- Jis! 
rhdkėši, ptisimoloė,-tai- jis sumen- 
Kėjo,“’sukultūfėjo;: atmetė mode
ratoriaus aiškumą ir griežtumą. 
Kaip nėm tiesios linijos, taip nė 
ra griežtos pažiūros. Jis bus 
Draugo, tiktai eis bibliotekinin
ko pareigas. Jis dirbs Nainio 
bibliotekoje. Jis gaus Lietuvių 
Fondo pinigus ir studijuos bib
liotekoje turimas knygas.

— Grincevičhrs išėjo nė dėl 
Kanto ar Solženicyno. Jam koją 
pakišo kunigėlis. Jeigu ne jis tai 
GHnėevičius būtų ir toliau 
Drauge dirbęs, kaip dirbo iki 
š:i mėlo. Pataisęs savo mišiną. 
kunigas būtų ansčiau atvažiavęs 

į I į ALTą, negu jis buvo atiakytas. 
Jis užsuko į Marquette Paiką pu 
s žiūrėti, kas išdaužė vienos Įs
taigos langus. Priėjęs prie L- 
saigos jis papasakojo, ką jis dir
bo ir ką planuoja daryti, bet jis 
norėjo parašyti apie išmuštus 
langu*. Jis jau pasižymėjo iš
muštų stiklu skaičių, bet kai nu
girdo, ka<l tai gali būti Draugo 
redaktoriaus darbas, tai nutarė 
nieko nerašyti.

Pasklido gandas, kad tai buvo 
vieno redaktoriaus taikli ranka. 
Jeigu jis to lapo būtų nepalikęs 
ant stalo ir niekas nebūtų pei- 
skaitęs, tai nei šuo nesuluotų- 
Laimė, kad langą išmušė ne re-j! 

I daktorius. bet jo žmona. Jeigu 
būtų viskas tiksliai užrašyta, tai 
’•edaktorius būtų ir šiandien d i r-’!

BENDRAS DŽIAUGSMAS
Viena kaimynė kalbasi su ant- 

ra kaimyne:
— Neužilgo turėsim ramų gy

venimą.
Antroji: — Mes ta;p pat.
Pirmoji: Taip? Ar gi ir jūs 

^įkeliate?
Antra i: Ne. mes čia liekame.

Jaunas škotukas kiek laiko pa 
viešėjęs Londone pritrūko pini
gui ir tėvui telegramą:j
i - Tėve. <tlhkii didmiesty. ||i 
nigu viSat nebeturi u, draugu ne 
vieno neturit). kas dkryfi? 1

Tėvas telegrafuoja atšali Ko* 
greičiau pasirūpink pora drau
gų. .

sveria. inrš’30G švarų?,
—U.uu, niekuomet!
— Ar mėgsti padribusias mo- 

teriš,- kurios savo kojines užrai
to viršum kelių?

—’ Uuuu, niekuomet, niekuo
met! Įj .

— Tuomet pasakyk man ma
no mietai kaimyne, ko tu visą 
laiką mėtfikauji prie mano žmo 
nos? A1'

jaunas dainininkas ir paprašė 
garsųjį maestro pasiklausyti jo 
balso ir pareikšti savo nuomo
nę.. Šaliapinas mielai sutikb. ir 
kantriai “klausėsi, o svečiui bai
gus dainuoti,.tarė:./ ' '

— Tokib daimijį&^^^ne- 
buvo. nėra irrKerę&įž1 ■

■s - . t
Prancūzų kontpozitorĮits: D.

z' V? * ’ * '*

RETAS DAINININKAS

Karta- pas F. Šaliapiną atėjo kaip-60 metų.

no viengungiu. S^ftikus^-ka- 
ralienė Eugeniją kartąjįakfeusė, 
ar jis niekada nėšįgajiėją ^ąd 
nevedė.

— Niekada, jūsų'fk^aHškdji 
didenybe, — atsakė Gvėras;, —* 
ypač dabar, kai pagalvoju,Vjog 
mano žmonai būtų jau daugiau

X 
• ■

Ak, ta.s katinas! tos akys__
Tarsi niekad jis nelakęs..

su juo čia tikras vardas__
Sukčius jis, gal dedas sergąs, 
Pats vagilius, jis — dviveidis, 
Snaudžia, bet nagus isleidžęs 
Aš žinau laiptelių spyrį, 
Kur jis narna, tyka, dyri, —

Šlaistės,, £ryųės 
Twį km- teldds if puodynės U 
Aš pažįstu pikt^ puodžių, > 
Nės !š tolo jį nuuodžhi.

šeštad i en is - Pi rm ad ie n h

’■‘aib’i saitis

t.-Mon., April 27-29, 1985
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DETROITO NAUJIENOS
4 # L 2 yp h '

PAGERBTI VISUOMENININKAI - KULTŪRI
NINKAI

š. m. balandžio mėn. 14 d fcon, nuohtiniai apsigyveno De-
? nta.no parari’os patalpose ; u- 
sirinko per šimtinę pivblikcs pa
gerbti visuomenininkų — kul- 
tūriniukų agronomų: Alfą Gil- 
vydį ir Antaną Muste’.kį. Salėje 
t ilt sienos plakatas su Įrašu; Al- i 
fa Gilvydi 90 ir Antanas Muš
ti ikis 85 mt. Plakatą .padarė M 
Aba? ilts. Sukaktuvininkams iei 
nant Į salę, publika šiltai, plojo.

Prie garbės stalo pakvietė; A. 
Gilvydi, A. Musteikj Šv. Anta
no parapios klebeną A. Babcną. 
kuris ir invokaciją sukalbėjo. 
Albertą Misiūną, ponią Mustei
kienę ir panelę Gilvydytę.

Pagerbimo paskaitininkas A- 
Misiūnas, pradėdamas savo žodį, 
pasveikino jubiliatus A_ Gilvy- 
dį. .A, Musteikį, viešnias ii- vi
sus svečius.

Pagnl. alfabetinę tvarką pii-< 
mąjį apibudino Alfą Gilvydi su
laukusi brandaus 90 mt. amžiau.-. 
Maždaug taip apibudino: Jubi
liatas giliai ir ryškiai Įmynė sa
vo pėdas nepriklausomos Lietu
vos- gyvenime ir čia Amerikje 
nenutraukė dvasinio ryšio su 
gimtąją šalimi — tėvyne Lietu
vą. Siekė ją išlaisa-inti, čia jis 
visas savo 'jėgas ir paskyrė Ap
žvelgė sukaktuvininko sdvidešim 
tojo šimtmečio laikotarpį, kada 
Lietuvos žemėje buvo^ tamsu, 
bet jau buvo prašvytę 'Basana- 
vičiauš “Aušros” spinduliai, Ku
dirkos ‘Varpas” budino lietu
vius iš tautinio snaudulio.

A. Gilvydis sulaukęs 9 metų 
amžiaus pradėjo mokintis iš ele
mentoriaus, Kupiškio valse, pra
dinėje mokykloje. Ją baigęs, Įs
tojo į Kupiškio Saulės dviklasę. 
1912 mt. Įstojo jį Maskvos žem
dirbystės mokyklą, kurią 1917 
mt. baigė- Grįžęs iš Rusios Įsi? 
jungė į jaunos Lietuvos atstaty
mo darbą, mokytojauja Panevė
žio mokytojų' seminarijoje, vė 
liau pradėjo darbą apskrities 
agronomu. 1936 mt. išrenkamas 
i Uęttrvos Seimą" vicepirm. pa
reigoms iki bolševiku oirmos 
okupacijos.Ąntroj.cs okupacijos 
metu 1944 mrtįl liepsi -mėn. i pą- 
s įtraukė? Vokieti jpnį gxjveliQ jlia- 
nau pabėgėlių ’tetpvy&l d j iŠ gu
rios 1949 mt.. imigravoe Ameri-

iro te. Įsijungė į Detroite kultū
ros klubą ir jame pirmininkavo. 
Vėliau Įsijungė į D. L. organiza
cijų centrą ir kitas organizaci
jas. jose aktyviai veikė. Sveika- j 
tai sunegalavus, veikimas susilp 
nė’o, bet lietuviškoje veikloje 
dalyvaudavo ir ją remdavo

Sukaktuvininkas Antanas! 
Musteikis gimė 190G mt. sausio 
mėn. 2 d. Daugailiškių valse, i 
Utenos apskr. * Jono ir Teklės. 
Musteikių šeimoje. Tenka pas-j 
tebėti, kad šiame laikotarpyje, 
kada gimė jubiliatas, kilo lietu
vių mokslo reikšmės supratimas, 
tėvai stengėsi išmokslinti savo 
vaikus. A. Musteikis pradinji 
mokslą pradėjo DaugailiškiųĮ 
valse, rusiškoje monkyklcje. ku 
rią baigė 1915 mt. 1919 mt. pa-i 
saulėtas Į Lietuvos kariuomenę, j 
artileričos dalini. Atlikęs karinę; 
tarnybą, Įstojo Į suaugusiųjų į 
gimnaziją, kurią 1928 mt. bat~! 
gė- Tų pačių metu rudeni Anta- , 
nas Įstojo į Dotnuvos žemės 
Ūkio Akademiją ir ją baigė. Pra

Muz. Stasys Sližys

jo. pranešimai 
renkama naują
2 i jos kemsiją.

dėto dirbti Lietuvos Žemės Ūkio apd°vanoj
1 M _- f tinri Iru c

Rūmuose pievų ir pelkių džio
vinimo instruktorium. A. Mus-

rutė Januškienė, Natalija Sližie- 
nė. Česlovą Plinrienė ir Aldona

ir A. Musteikį per pečius per
luose tautinėmis juostomis ir

o dov?jičmis. Sukak- Tamulionienė.
Sekančios dainos švelniai nu-

Laisvės Varpas —
'tūvintokus būrelis anūkėlių pa- ■ '«. -i
sveikino ir jų garbei nugiedojo i skambėjo:

............. . ., . . *‘fi<riausiu metu”. Sveikino Dėt-: muzika A. Vanagaičio. Lino Žie-, teikis peruose ,r tsleuio vably-j t. wįn or.j muz j Geg„..

ganizaeijos bei, pavienius asme- ži — miiz. S. Slyžio. Siubau Lin
inis: Vytautas Čižauskas, D. L. j gan paukštelis — liaudies dainrt 

arm. — S. Slyžio. Laisvės Va
saris — Kantatas IV muz. — B. 
Budriūno ir Pliurimas Anas — 
muz. F. Witt. Visos dainos ne
paprastai darniai nuskambėjo, 
publika šiltai plojo.

Čia jau priklauso pagarba mu- 
zik. St. Slyžiui 'ir ger^ Išlavin
toms dainininkėms. Vpagerbtu- 
vės praėjo geroje nuotaikoje ir 
sklandžiai. Rengėgai: Kultūros 
.Klubas, agronomai :r Tautinės; 
Sąjungos Sk. 

i

TRUMPOS. ŽINIOS

D. L. organizacijų centro 
finis visuotinas
Įvyks gegužės 19 d., (sąkmadie-

binto masto planą Lietuvos pel
kių sukultūrinimui: Lietuvos vy 

. riaųsybė pasiuntė A. M. į užsie
nį pasitobulinti. Už darbą ir nuo 
pelnus Lietuvos ūkiui .argrono- 
mą A. Musteikį apdovanojo Mih 
daugo Ordinu.

Šalia savo darbo bendradar-

.'organizacijų centro vicepirm. 
dr. Snuluis Šimoliūnas, Tautinės 
:S-gos vardu Eduardas Milkus, 
tėvą sveikino sūnus Jaunutis 

j Gilvydis, raštu sveikino Tauti-
nės S-g06 fpi'dmL Kriaučeliūnas. 

bravo spaudoje, Žemės Ūkyje ir radijo kluif^pinn. Kazys Goge-* 
Ūkininko Patarėjuje, paTašė ke- ]]\ Liet. Melodijų ved. .Algis 

Zaparackas įr kiti. 
j * ■. .. -* .•

Užbaigai; ilgai kalbėjo sukak
tuvininkas; A. Gslvydis. Sveiki
nimo metų vyko vaišės, kurias 
paruošė patyrusi. šeimininkė 
Angelė Bukšnienė su būriu tal
kininkių.. Po akademinės dalies 
ir vaišiu wkor meninė dalis, ku
rią. atliko Detroito moterų vo
kalinis kvąrtetas, vadovas muzi- 
kas Stasys•: Sližys.' Kvartete dai-- ni) šv. Antano parapiją patal- 
nhoja gražiabalsės dalyvės: Bi- pęse. Susirinkime busjftšduoda-

lis veikalus bitininkystėje ir ki
tose ūkio šakose.- ■ 1
1944 mt-. pasitraukė Vokietijon, 
gyveno Diliiigeno .pabėgėlių sto
vykloje. 1949 ’\mt. išemigravo į 
Ameriką, pastoviam apsigyveni 
mūi pasirinko Detroitą ir čiąrisi-- 
jungė Į visuomeninę veiklą.- Iš
renkamas D. L. Kultūros Klubo 
pirmininku. - • -j. • - į
Dirbdamas klube pilnas idėjų. 
Jam pirmininkaujant prasidėjo 
kultūrinės popietes, .sukakčių-ir.i 
įėjimai, klubo-25 įmetu- pamiiię- 
jjmasL ir?, kitą kultūrinė" veikta. 
Tai į’c&s "buvo-- mūsų sukakjuvi-. 
.ninku nueitas kelias/A'. Gilvyjdį

I

revizijos komiū- 
ir diskutuojami, 
valdybą ir revi- 
Organizacijų pa

gai dalyvauti.
* Detroito moterų vokai-ui> kvar 
tetas, vodovatijair. s muziko St. 
Slvžio bclandž o 27 d išvyksta 
ga-trclėn i Lcnacną, Ontai’io, 

' Kanada.
Dėt oito Blrū.ininkių Draugi 

ja ruošiasi atšvęsti 30 metų veik 
los sukaktį, kuru įvyks gegužės 
5 d. (sekmadienį) tuoj po karnai 
du šv. Antano parnp- pataljiose, 
Kviečiama visuomenė dalyvauti

♦ ♦ *

T JUDESIO VALANDA

ai s metais balandžio, 3 dieną 
atsiskyrė su šiuo pašaut u, švie 

. sies atminties Alma Halcenė, gi 
muši 1894 mt. Lietuvoje. I Ame
riką atvvko Dctroitan 1949 mt. 
Buvo pašarvuo'.a Vašu Gcgers* 
laidojimo koplyčioje, Royal 
Oak. Laidojimu rūpinosi laido- 

i jimo direktorė Y. Zaparackienė.
Su velione atsisveikinimas įvyko 
balandžio 5 dieną. Pradėjo Y. 
Zaparackienė, perskaitė A. Kai
rio pritaikintą laidojimui eilė
raštį.

i Maldas atkalbėti pakvietė liu- 
' teronų kuų^Roge Bronsted. Po 
maldų St. Garliuuskas psrskaite 
ištraukas iš Dovydo psalmės.

J Su velione A. Hakiene atsis
veikinant, pareiškė artimiesie 
ms užuojautą sekančios organ i 
zacijos: D. L. organizacijų cent
ras, L. B. organizacija, Baliu 
76 sk., Lietuvių Namų Draugi
ja, ALB radijo klubas, Lietuvių 
Melodijų radijo valanda ir kitos 

. organizacijos.

Velionė A. Hakienė buvo ne
paprasto švelnumo moteris, kaip 
motina, mylėjo save šeimą, su
gyveno su artimais bei: kaimy

lie:uvišnai
' kai veiklai.

Detroito parapijos choras

Lietuviu visuomenė ja gerbe ; 
mylėjo. Nuliūdime paliko dūk ' 
Albina su vyru Algiu ir šei- j 

a- Tolini, duktė Aušrriė su vy- 
i Danu ir šeima Kaczinski, dūk i
Erna su vyru Stasiu ir šeima į 

■Garliauskai. sūnus Aleksas su 
žmona Vita ir su šeima Jokštai i 
Australijoje, sūnus Ugonas ii'j 
Aldona — Jokštai — Lietuvo-

tė
m:
ru
tė

[ jc duktė Vanda Jckštaitė Lie
tuvoje ir kiti giminės bei <1 au
gai. Po maldų sekančią 
palaidota 
Michigan, 
bėję.

c eną 
Livonijos kapsi iėsė 

Alma, tlsėkis ramy-

A. Sukauska.

♦ * *
D. L. organizacijų centras už 

patarnavimus paaukavo Naujie
nas paremti 25 dol., A. B. Bu
kauskai 15 dol. Ačiū.

• Tuoj už Karmėlavos netoli 
Jonavos yra Turžėnai- Paplf ntė- 

; je tebestovi įdomūs buvusio paš- 
’ to stoties pastatai, aptverti zukš- 
; ta mūro tvora. Ji pastatyta 13"5 

m. prie kelio jungiančio Varšu
vą su Petrapiliu. Pašto stotyse 
keleiviai nakvodavo, pasikeisda
vo arklius. Susisiekimo priemo
nė buvo furgonas ar diližanas. 
Tai labai brangiai kainuodavo,

• Path gražiausias Lietuvos ke. 
lias yra palei Nemuną pro Se~! 
redžių, Vilkiją, Veliuoną ir Jur-j 
tarką. Jis vingiuoja palei pat; 
upę, tai nutoldamas, tai visai: 
prisiglaiisdamas prie upės. Šio! 
kelias jau buvo žinomas 14 a., j 
stiprėjant Lietuvos valstybei ir j 
prekybos ryšiams su Karaliau-1 
Čiumj. 19 a. jis tapo reikšmingu! 
pašto keliu, vadinamu traktu.i JU*.1xc’KT*i, v , . todėl eismas nebuvo didelis. Jis buvo geriau įrengtas uz ki ; 
tus, apsod ntas medžiais. Pane-1 
munės kelias gražiausias kai pa-, 
vasari žydi sodai, kai visas Ne-i . * muno slėnis su ramia ir did’n- į 

, ga upės tėkme, miškelais ir krū- • 
moksliais, žaliais šlaitais pasi
kaišo žydinčių sodų rūku.

— Literatas Jan Sarney neno
rėjo būti Brazilijos prezidentu, 
bet dabar yra pasiryžęs t:> pa
reigas tvarkingai eiti.

— Japonai ima milžiniškus pi 
nigus iš rusų už kalnų trąšas.

■ŠZ
k

SLA-

M. K. Čiurlionio. M. iHeiklo, V. Kriubot,

/'_■-,lį;'7t&fif&TČRA, lietuvių ■ Hteratflros, meno fe mėžife 
IMI 3b metnitia. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vin* 

tgnb -Kapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V,. Stake* 
J. Raįttkflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus fr J

mė
sų slinkimas

□
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
110.00

čnil Jokit; pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
Jventės bd Jų Istorija Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojo 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomtniml 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

f VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke
Sa? Jucio Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne Minas 
vyvenimo bruožu apražymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mt» 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapiu toys

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc., I9S7

W iw£

; į JAY DRUGS VAISTINĖ j H
> 2759 W. 71st St, Chicago, DL

» BCTESTINGAr (2PILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
’ T. DUKYNAl « KOSMEnTKOS REIKMENYS

,*v‘. Atdara šiokiadieniais nuo
; J vaL ryto, iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak

D. IL'HLMAN, B.S., Registruotai vaistininku

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAXtonight <

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJ'
yra seniausia, didžiausia tr turtingiausia lietuviu fraternally * 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ISLUONUS doleriu 
apdraudu savo nšriams. ' •. <•.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

• kuopų yra visose lietuvių kolonijose.. 
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUAMAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210

50 metu studijavęs, kaip

1 LIKTTJVHKASIS PAMARYS. Henriko TonKhTrmOaTii 
fJbmlal parrfyta rtudija apie Rytpr&riu*, remUntif Pakalnei ♦ 
Labgnvoa apakrlHtj duomenimte. kpraiyiDAJ Jdomte kiekriesar 
UetuvluL Leidinys flluatruotai auotnukomX pabaltoje duodanu 
ritovanfflU P*vadinimai>!r Jxj vertiniai | votaeSlų kaJEba. Eabr 
zandlnjojc X3# pnaL knygoje yra Rytprūsių temtlapte. Kaina F

> K4 LAUMES L1MX ralytojc* P*tronėW OrtBtaflta t» 
ūataSnri tr mlnty> »pi* «menl« Ii vietas neprft. Lietuvoje tr pb 
maldai* bolieyfkų okių>«cijo» metai*. Knyga turi 234 pnalapla? 
bet kainuoja tik PL ;

> JULIUS JANONIS, poetas Ir reToIiudonlerir*, nearprir 
•ju Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime tr politikojej tik > 
Jurgio Jalinsko knygoje apie 7 u H aus Janonio gyvenimą Ir po 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogauf teis* 
Kayga T*a didelio formato. 365 puslapių, kainuoja M.

> IATTXXN1S N0VTL13, fi Moačenke ttryb*. J. Vaida, 
-^rifcnai. IB® y«L tnyfoj* jra *• «VBojbun Bevalių. lafaia I?

X pssR. Cto»fc«l e*fw, p-rofl

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dabs 208 psl.
II dalis, 229 psl.______________________________ ....____

3. Miko Šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL________—-

Janinos Naru n ės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. 

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl ___.

J. Venclevei, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

$6.00
$6.00

$5.00

15.00

>araAė 700 puslapių knyęrą, kurion audėjo viską, kas 5ei kada tr 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr ’dėtuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios karininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tiksliu! vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.

5.

e.

l

IaJm fM, KJeM rirMiaL
M-00

NAUJIENOS, 1729 So. H&Wd St., Chicago, m. 60608 siųs-
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KODĖL KOMUNISTAI NELEIDŽIA ŽMONĖMS 
IŠVAŽIUOTI?

Žmonės bekalbėdami apie Įvairius tarptautinius 
reikalus, sako, kad rasai neleidžia kitiems rusams išva
žiuoti Į užsienį. Neleidžia jiems išvažiuoti Į kitas valsty
bes ir pasižiūrėti kaip ten žmonės gyvena.

> . Negeidžia išvažiuoti ne rusai, -bet Rusijos komunis
tai. Kol Rusijoj ■ nebuvo-kcapuni^ų, tai .rašai labai leng
vai galėdavo išvagoti. Jeigu tiktai atsirasdavo grupė 
žmonių, kuri galėdavo išvažiuoti, tai niekas jiems ne
kliudydavo. Rusijoj buvo Įvairių carų, bet nė vienas ne
trukdydavo rusams išvažiuoti Į užsieni. Jie galėdavo va
tus. Tada dar nebuvo Izraelio, bet carai leisdavo žydams 
žiuoti Į Vokietiją, Į Prancūziją, Į Angliją ir kitus kraš- 
išvažiuėti Į uąsiėni, o iš ten- patekti i Izraelį.

Dabar susidaro Įspūdis, kad komunistai neišleidžia 
išvažiuoti tiktai žydams, gyvenusiems šimtmečiais Ru
sijoje. žydai kelia triukšmą, rėkia, protestuoja pačioie 
Maskvoje dėl neleidimo išvažiuoti, protestuoja Ameri
koje, Europoje, -piketuoja sovietų ambasadas vien dėl 
dėl to, kad neleidžia žydams išvažiuoti.

Kad lietuviams, gudams, gruzinams ir kitiems ne
leidžia išvažiuoti, niekas apie tai ir nekalba. Rodos, kad 
taip ii’ rrikia

Rusai pavergė Lietuvą, Estiją, Gruziją ir neleidžia 
t kraštų gyventojams išvažiuoti. Atrodo,, kad rasai tu
ri teisę užimti valstybę, pavergti žmones ir uždraudžia 
jiems prasižioti.. Jeigu kuri nors komunistų pavergta 
tauta pakelia protestą, kaip dabar protestuoja afganie- 
čiai. tai rusai išdegina jų kaimus, apnuodija žmones, 
sužeidžia galvijus, kad išmirtų ir negalėtų maitinti gy
ventojų. Vergai rusams rankas bučiuoja, kad motiną,

brolį ar sfeserį išleistų, bet neverta Bn^t-
vui, Gromykai ar kitam komunistų vadai duoti 
per galvą, kad sukrėstų jų smegenim ir išteistų laisvės < 
trokštantiems užsienin išvažiuoti. Kai pavergtus apima; 
vergėjų dvasia, tai vergijos šalininkai laisvai važinėja į 
po laisvąjį pasaulį ir kalba apie nepaprastai gražią san
tvarką visoje komunistinėje Rusijoje.

Žydų tarpe yra stipresnis solidarume jausmas, to- Į 
dėl visas pasaulis žino, kad komunistai žydą neistešdžia. 
Rašo ir kalba žydų kontroliuojami laikraščiai ir tetevi- ' 
zijos stotys, bet jie moka sudaryti įspūdį, kad komunis
tai tiktai žydams draudžia išvažiuoti iš to sovietini- , 
nio Rojaus, o visi kiti “patenkinti* ten gyvena.

Lietuvaitės, norinčios išvažiuoti iš sovietrrio Ro-* 
jaus, turi susirasti žydą, kuris rengiasi išvažiaoii Į už-8 
sieni, ištekėti už jo ir išvažiuoti. Žydai turi savo Mie- * 
nių sistemą. Rusai juos išveža Į Austriją, kur yra «^xe- i 
ciali Įstaiga, kurioje žydai apsigyvena, kol sutvarko J 
vizas ir gauna reikalingus pinigus važiuoti. Lietuviai j 
negali taip išvažiuoti, nes nėra sistemos išvažiavūnui. j

Lietuvaitės, išvažiuodamos Į užsienį, išteka už žy- - 
dų. Reikia manyti, kad lietuvaitėsns nepatinka teketi / 
už nešvaraus, peisachuoto žydo. Lietuvaitės yra šva- - 
rios, tvarkingai apsirengusios. Jos nebijo vandens ir į 
muilo, jeigu turi. Jos dažnai eina Į pirtį, maudosi at
skiesta su upės ar ežero vandeniu, kad būtų švarios, 
prakaitu nekvepėtų, bet rusai verčia jas naudotis žydų 
paruoštomis išvažiavimo priemonėmis. ?

Žinoma, kad Stalinas, ant kelių žydų supykęs, di- 
dėka žydų komunistų sušaudė, bet vis dėlto žydų Įtaka 
dar didėlė Sovietų Sąjungoje. Savo energija ir Įtaka,1 
jie galėtų naudotis, priversti komunistus pakeisti to- / 
kius žiaurius nutarimus ir išleisti išvažiuoti iš Lietuvds. 'ž 
Juk ir rusai norėtų išvažiuoti, bet komunistai jų 
leidžia. Jeigu išbėga koks rusas komunistas, bet 
rusai komunistai neišleidžia, k L j j, . ’

Solženicyną rusai išvežė užsienin, nes; žinojo,

J

Viduržemio jūros vaizdas.•en4li Bonas.

tą, iš kurio buvo matyti, kad jis 
vadini'si George Reiker. Nusivt- 
dė jį į viešbutį. Ten nustatė, kad 
jis buvo užsiregistravęs George 
Reiker vardu. Tada FBI agen
tams buvo aišku, kad jie suėmė 
tikrąjį Guinan. Agentai pasakė 
jo tikrąjį vardą ir patarė prisi
pažinti. 'S.iumtasis gynėsi. Jis ne 
prisipažino.

FBI agentai iškrėtė jo butą, 
patikrino visus dokumentus, ku 
-riu tarpe buvo laiškas liečiantis 
Guinan reikalus.-Agentai viską 
na-iėmė ir nusivedė ū' tiesiai pas 
^efleralini .teisėją.. I 11 

į . ? Agentai .pasakė; įrišėju i, ką ra 
.•do. pastebėjo? kad jiš dar ne- 
A.prisipažįsta ir paprašė, kad jam 
rijeąkirųu,. jokidužstato, nes jis 
v^ą s. pavoM irias, ntišik aItėl i s. Te i 
-ėjas pasakė; -kad/jeklo užstato 

. jis .neškiriąĮ'kM'.IaįkVs sumotąjį 
,k'd?%he ir kad reikia tuojau 

,.-4- . - - <M s . --.-i,-,,• p’-nj»eŠti Chicago .ptrkuratūrai,
vęnimas yra 'teks -sunkus,kad- gyyeiįtoja^ bėga , is j. /feWah gimtas. Tik-
Rojaus, net 'riz-iknodamirišavo ■■gy^’yb®-' Šimthi žmbilių,'Kna-.tada sbi’^^ijprisipažino, 

■ ■ . k:ad; jis etss lies .ČMfeagos advo- 
Žas tūrėjo progos išsikaĘbėti . sifyk’Qriimistais, gy-LM^- i. tę,sra^

....... .. . venusiais komunistų paverg^ę taŠfat^je, tai
yra toks geras, tai kodėl gyventojams jie neleidžia iš- kad gyvensenas Rojuje

’' t šiltas,’’ kaip• Jįis garsinamas? ledijo arba ap-
Kodėl iš komunistinio Rojaus išvažiavusieji nebe- - rašomas spaudoje. Per..n^tjas kontiBB^ai . neturėjo 

nori i jį grįžti? Jeigu jie, pamatę, .kaip blogai gyvena, būtiniausių gyvenimui prieriK^ūių. Jiems?z;yūksta duo-; 
pasaulyje, tai niekas jų laisvajame-nos. ^drabužių...apavo, Įrankių.yji'e iki šio'.ra^to nepajėgia 

pasaulyje nesulaikytų. Jie stengitųsi galimai greičiau pasigaminti pirštine. Moterys,-’šiūdarnosąi^ta turi ba- 
grįžti. Dabar visi pasienio sargų ginklai nukreipti ne i dyti savo pirštus iki kraujo, •neturi geležies gabalo,- 
užsieniečius, kurie norėtų Įsiveržti Į sovietų karo jėgos kuria galėtų adatą Įstumti. -> ;‘ z .
laikomas sritis, bet kertami miškai, griaunami namai,' Rusijos gyventojai dari -didesnę pažangą caro lai- 
kasami kanalai kitoje sienos pusėje, kad niekas iš Ro- kais, negu jie daro komunistinės-^kjstęrnūs laikais. Rusai 
jaus nepriartėtų prie Sovietų Sąjungos sienos ir neiš- ir komunistų tautos atsiliko.nuo laisvojo pasaulio, todėl

POLICIJA SUČIUPO SUKTĄ VAGĮ

nets-į 
šiaip

kad tiktai lie- 
bet 4I 

tirais, garui, sukti yra š* 
kitų tautybių teisės patarėjai. 
Kol gyvas buvo Kazys Gugi s, tai 
lietuviai ž;nojo. kad pas ji ga
lima užeiti inatarimo. Jis visuo
met buvo pati ruošęs atvykusiam 
tautiečiui, padėti.

g’ka^oj mokslus baigė iv -ad- 
. vokolūrn vertėsi Michael J. Gui- 
inart.- ;Ti? -išvystė tokią- ■plačią 
praktiką, .kad -netrukus tapo tur 
tingas žricgųs. Jis ^riėjoųsitiki- 
h in-o,; jtt^iųge&nis;-?

v jeigu jis nrimkėš ‘valstybės mo-'

Solzenicyn^ /rusai išvežė užsienin. nes; žinojo, kad i 
•komunistams' jis nebus ■ pavojingas. Amerikon atvykęs, 
jis tuojau, nuvažiavo pas rusų sentikius,Ąš.'RusijosLis-1 

važiavusius prieš 100 m., kurie prieš komunistus, visai ne- 
sirengia jokios kovos vesti. Jeigu žydai būtų kitų tau-- 
tų žmones Įtraukę Į kovą .prieš ^koinunitsinę sistemą, j 

tai ne tik rusams su žydais nebūtų tokio pavojaus, kuri 
neša komunistinė sistema. i-'č?". “ i

Bet vis dėlto, kodėl komunistai neleidžią žmonėms 
iš savo Rusijos išvažiuoti? Jeigu jų gyvenimo būdas;

kesčių.
Adv. Guinan nustabdė du FBI 

agentai. Jie gerai pažine a<lvo-
I kata. Vienas paldątiaSė, kaip jis 
A^adinasi. Jis tuojau,pasakė, kad 
va4in^si Rav Pladrk. Jis buvo* ' ■ v . ‘
bapriišytas dokunientu^Sul/aiky- 
tas’s .tuojau ištraukė iš kišenės 

t leidimą važitidti^'Fyadike. virrdii-
F0?! a 

kitfiip jnesivadifl^^iu^asSvbat^ 
^akėš k&č ne. KSJ ja;
ras vfridas. Tffdą^ejpasake. ką^’ 
ii« riT ’kaa1 ^7, U
iš^ri Hti /‘jo -kišenes, y• ; • y
, i Kišenėlė rado kitą Gtokurnen-

• ... .,?L, , ■; ■- ,,.j.
*A'>r 5 ' -■ • *■-';r t . ■ , tr < R ■ V. * : <

/rięnis, o |ėigii^siėna -ėina per kuri šakyši-<
!nfė;Berį^Ei^!litai pastato tokią?rieną,.?Į^d‘niekąs.į^ąkk- 
raą neifiafeįį-^iūeiti, arba\pabėgti. ‘Kodėl rusai -komu
nistai bijek, ka$- komunistų vadovaujamame pašalyje -gy- į

-advokatai vra sukti
V

bandydami sie-ą peržengti, miršta prie sienos.
• -• _ • - __ _ —a a * —' * ’ •* . >•

važiuoti ir pasakyta, kaip ten gražu ir gera gyventi?
Kodėl iš

žmonės laisvame

venusiais komunistų pavergtoje tffltinge. tai. žino? f u-°• - • - -u ' 4zy»,Ą-;TheRgi'šPes .ąjte o, kad si-
' J

;iškisukf-i/ Jj)ąbąT. fiš'<>^Tnatė savo 
: ■ęfttižėdėjfežjridėti šiuos
; reikalus i

' Dabar . ’ČlįK^^- ^rokiiratūra 
Jaukia Husjkąliėlie-.i jaukia ir vi- 
■<a Čikaga.iiheš jiėhak j-ūp; patir
ti. .kaip ądvokafos.-'i'Žiiiises aukš- 
tuęsius.mckslus ir žinąs, kad pri 
viii q /padėti. iei SHtįifiisaiškirtti n u 
s’kaltiira/: o jiš niio teisėjo pa- 

PbėOT: čikagiečūirh>'-$yarbu toli- 
Įq$. koks bus

Gu inaiK J ikjinasą J ę?įįų t ei sėj ai 
; valdo Amenka/tai kjie nrivaio 
j kietai pamokyt;i-savo bend ra dar-. T. " • ■- •
‘ bi Giūnan kuris biugė aukštuo- 

is mokslus ir neišmoko laiky
tis įstatymų. . •. :

važiuotų Į užsieni? Pačiame Berlyne rusai pastatė to- ir neišleidžia žmonių Į užsienį,- -kad jie nepasakytų, kaip me^nėbyl
kią sieną, pro kurią niekas negali perlįsti ir pabėgti. 
Sienų sargai nešaudo Į žmones, esančius vakarų -sie
noje bet šaudo Į tuos, kurie prie jos artėja iš Rytų pu
sės. Prie Berlyno esančios gėdos sienos žuvo daug žmo
nių, norėjusių pasiekti vakarus. Labai stipriai saugo
jamas jūros pakraštys, o stipriau yra saugojamas pa

rasai gyvena.
Rusijoje ir komunistų pavergtuose kraštuose privi

legijas turi tiktai komunistai. Jiė gerai rengiasi, sočiai 
pavalgo ir gyvena geriau, negu žmonių dąūgūnja, todėl 
ir nenori, kad išvažiavusieji gyventojai pasakytų'visam 
pasauliui. - rr Čikagietis

būdais ir priemonėmis padėti greičiau atgauti Į prokomunistinių filmų -rodymą, prieš pornogra 
Lietuvai ir mūsų tautai laisvę ir nepriklausomybę, finių romanų premijavimą, ir t.t.

R. L. Bendruomenė nėra nauja, jauna. Ji yra 
JAV R. L. Bendraomenės suvažiarime, jvy- 3951 m- ^pkričio mėn. 18 d. Įsteigtos New Yorke pasimetėlių bendrądarbiauto-jų, fronto bičiulių, 

kušiam

Andrius Juškevičius
KAS SUSKALDĖ BENDRUOMENĘ? Jūs, jei ne visai, tai bent dalinai sulaikėte

kušiam 1984 motų graodžie 10 d Chicagoje. Lie- išraviu Bendruomenės tąsa ir vykdo jos prade- tiltų statytojų puolimą j okupanto lietuvių tau- 
tuvių TautoCTese namuose, esančiuose 6422 So. R- L- Bendruomenės veikla pagrista , tos krauju kruviną glėby Jūs savo darbais, savo
Kedzie Avė., Aortas Juškevičius skaitė paskai- LIETUVIŲ CHARTOS nuostatai^ ' veikto vykdrte pirmųjų ^nų, saulių,
tą apie tai, kas suskald ė Bendruomenę?

{Tęsinys)

Bet koks bendradarbiavimas su Lietuvos oku
pantu ar jo agentais skaldo išeivijos vienybę, pri
taria Lietuvos okupacijai, nuvertina mūsų sava
norių, karių, šaulių, partizanų ir visų kovotojų 
sudėtas aukas ant tėvynės Lietuvos laisvės auku
ro. Pritaria pavergtos mūsų tautos išnaudojimui, 
naikinimui, tautinių, religinių švenčių, papročių, 
kultūros griovimui.

Tokia L. B-nės vadovybės veikla rodo jos vi
sišką nukrypimą nuo išeivijos lietuviškos veiklos 
kelio, jos tikslų, jos siekių.

Nieks tokios didelės, skaudžios žaizdos nepa
darė mūsų išeivijai, kaip ano meto L. B-nės va
dovybė, kurią sudarė frontininkų-bendradarbiau- 
tojų telkinys.

Kas užgydys tas skaudžias žaizdas, kas grą
žins į mūsų išeivijos tarpą vienybę, susiklausymą 
b nusitikėjimą vieni kitais? .

Ūkimas mus atvedė į šį svetingą kraštą, kad 
sąžiningai vykdytume pavergtos mūsų tautos va
lią Mūsų išeivijos pagrindinis uždavinys — iš
likti 'W»i< Jie fiviflės. i^latkv’ti Tidtuvv%e. visai*

veikla vykdote pirmųjų savanorių, karių, šaulių, 
Pavergtoji mūsų tauta laukia iš mūsų: ne ty- mūcų didvyrių partizanų kraujo ir gyvybės auko- 

Imis rašytą jų testamentą.
•Jūsų -atlikti darbai, jūsų veikla garbinga, pa

grista tėvynės Lietuvos, mūsų tautos meile, tei- 
-snųjumu. žmoniškumu ir Dievo isakyunais. Jūsų 

J^anhai, jūsų pasišventimas, taii šviesusis išeivijos 
lietuvių veiklos kelrodis, rodantis mūsų išeivijai 
teisingą, tyrą, nevingiuotą pavergtos Lietuvos ir 
mūsų tautos laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo 
keilią. ,, ,- >

Jūs savo atliktais darbais, savo veikla išreiš
kiate didelį fautinj subrendimą, pasišventimą, 
meilę 4r ištikimiybę savo tautai, savo tėvynei Lie- 

“ūuv’ad. ’Garbingi tie, kurie '«jve darinis, savo širdį 
ir sielą skiria savo tautos ir iėvj nfes Lietuvos la
bui. Uoliai ir sąžiningai sekime kilnias išeivio 
lietuvio -šventas pareigas.

Frantininkų L. B-nės vadovybė užvedė mums 
bylą JAV teismuose, kad mes parisaviiome ’Liet. 
Bmės var^. Mūsų R. L» yra' tąsa tos Liet. 
B-nės, kurią įteigė VLTKas 1951 m. lapkričio

įėjimo, ne bendradarbiavimo su Lietuvos okupan- I 
tu ar jo agentais, ne tupčiojimo, bet vieningos, 
ryžtingos, neatlaidžios, bekompromisinės veiklos,; 
kad ji greičiau priartintų pavergtos Lietuvos ir 
mūsų tautos išlaisvinimą. fc «

Kalnų ereliai pirmieji pamato tekančią sau
lę, taip Jūs pirmieji pastebėjote, kaip ano meto j 
L. B-nės vadovybė savo veiklą siekė pasukti Lie
tuvos okupantui palankia bendradarbiavimo j 

kryptimi. Jūs esate tie pirmieji, nepailstami kovo
tojai, kurie nepabūgote įvairių grasinimų, užgaa* ’ 
liejimų, pravardžiavimų, bet drąsiai ir tvirtai ■ 
pasisakėte prieš neatsakingų akmenų Cicero ttt. r 
pradžios mokyklos mokinių vežimą Į okupuotą 
Lietuvą, į pionierių stovyklą prie Rumšiškių, • 
prieš L .B-nės VH-tos Tarybos rinkimų klastoji
mą, . melą, apgaulę, prieš pagrindinių Lietuvos 
laisvinimo veiksnių VLIKo ir ALTo griovimą Ir * 
siekimą nutildyti jų veiklą. Prieš propagandinių ■ 
vadovėlių leidimą ir jų per jėgą brukimą Į fit. 
mokyklas, i 
Kapsuko universiteto propaganthfrius
Prieš L. B-nės įstatų laužymą, jų saniekinimą- vykdo LIETUVIU CHAfRiPOS nuostatus, vadb- 
Prieš menininkų kvietimą iš okupuotos Lietuvos, vaujasi R. L. B-nės Įstatais, teisingumo, žmoniš- 
■kad jie kiršintų, skaldvtų mūsų išeiviją. Prieš kūmo dėsniais. .« .

; Frontininkų L. B-nės- vadovybės?, užvestą 
prieš mūs bylą JAV teismuose, nežiūrint kaip il
gai Ji užsitęstų, ją laimėsime mesi -<

Frontininkų L. B-nės vadovybė, siekdama 
pridengti- savolsauvaliavimus, neigiamati nuteikti 
lietuvių? visuomenę, griebėsi pa^kūtinią: nekultū
ringo metodo R. L. B-nės narius pravardžiuoti 
reorgais. Pravardžiavimas tai nesubrendusior ne
kultūringo asmens ženklas. >•

Reorgo vardas pelnytai priklauso tik fronti
ninkų L. B-nės vadovybės nariams, nes jie ryžosi 
perorganizuoti visą išeivijos lietuvių veiklą: su
griauti VLIKą ir ALTą ir visą išeivijos'lietuvių 
veiklą perimti i Jronto bičiulių rankas. Mūsų vi
sai išeivijai primesti vienos partijos diktatūrą, 
o mūsų jSeivijoe veiklą nukreipti Lietuvos oku
pantui palankia prasme.

Ląi šis suvažiavimas būna susikaupimo, tau- 
tirrio atsigaivinimo, vieningų darbų, lietuviško 
ryžto ir ištvermės šauklys. .. L-.

Šių dienų padėtis, tautinis sąmeh in gumas 
•įgtaigdj nras visus dar uoliau, veHęsriibgiau dirb
ti, siekti didesnio suriklausyme, draūpmės. vieny
bės. gilesnio respekto ir pagarbos vieni kitiems.

Meile savo tautai, tėvynei Lietuvai^'teuždega 
mūsų širdis naujiems darbams, naujięms laimėji
mams.. lietuviškim ryžtui nepavargti.'nepailsti 
sunkioje, bet šventoje tėvynės Lietuvos ir mūsų

Prieš išeivijos studentų siuntimą-Q < amu<18 dieną New tautos ^iąvpujnokov^ę^ lietuvybės išlaikymo
iversiteto propagandinius kursus. VLIK-o įsteigtos L. B-ms pradėtus dalinis, uoliai:'veikloje. ’ * ’

(Pabaiga)

Šeštadiėnis-Pirmadionri — Sat-Mon., April 27-2
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

n»»tchėst«r Community klinikos 

Medicinos direktorių,

L'kieag*, ĮIMttot

r«M.I7MH4

Sl retenonrg, FU, 12^0 tsL ^3. 
u WT1S it&oec. U18 AM ,

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Mini 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 Was t 103rd Street 
Valandos susitarimu

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

ATGARSIAI Iš CHICAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
KAPINIŲ SIETINIO SUSIRINKIMO

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo.

5540 & PULASKI RD. 
Chicago, HL 60629 
TeL; 585-2802

A

1;

£ Acntana^\Payifcmis

B

į
*

Upytės Draugiškio Klubo susi- ' 
rinkimas įvyks penktadienį, ge- j 
gūžės 3-čia dieną, Aneles Kojak i 
salėje, 4500 So. Talman Avė. j 
Pradžia 1:00 vai po pietų.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Ka/y-fj

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTA$

— Lietuvių Žagarės Klubo 
eilinis narių susirinkimas įvyks 

261ŽĮ w; 71st St, T<£ 737-5149

ir “contact lenses”.

popiet Anelės Kojak salėj, p450Q:
S. Talman avė. Nariai prašomi 
atsilankyti, yra svarbių reikalų. 
Bus ir vaišės. ;

Rožė Didžgalvis, rast. į

- INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street

.Valandos; antrad. 1—4 popiet.

Ofise Msfonas: 776-2S8C, 
iuzi a en ci j os telef-: 44&-554Č

Florida

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų Klubo nariu susirinkimas 
Įvyks ketvirtadienį, gegužės 2 
dieną, 1 vai. po pietų, Anelės 
Kojak salėje; 4500 So. Talman. 
Narės prašomos atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo vaišės.

E. Strungys

— Sirijos vaklžia Įtikinėjo Ra- 
sid Kąrami, kad nesitrauktu iš 
premjero pareigų.

Metinis- sklypų savininkų susi
rinkimas -įvyko 19$5 ’kovb-'iO d. 
Dariaus Girėno salėje, Čikagoje, 
UI. Jai* ap(ė. susirinkimo eigą bu 
vo i-ąšytaįtai čionai j^Jiįękarto- 
tiu. Tlktaf^ftbriu parašyti, kas 
oar nebuvo parašyta ir Kas mi
ne asmeniškai paliečia..

Tucr pc iųsĮrinkimo atidary 
mo buvo pepskaityta tos dienos 
dienotvarkė. Tūbjaū vienas- iš 
dalyvių pasiūlė, kitas greitai pa- 
rė-tė, kad dienotvarkės 12-tąs. 

punktas būtu'atkaltas i 10-tą; Pir

X
V

H
U

St Petersburg, Fla. 3371P 
Tel (SIS) 321-4200

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
taką chirurgija.

SILVESTRAS GRAzYS

Apdraustas parkraustymar 

is |v<iriy trsrumy. 

ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilni ipdritxie 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. Tek 925-3063

f

SOPHIE BARČUS
’AOIJO ffflMOS VALAKDQl

(fefiet WOP A - 1499 AM

Gyveno Chicago, Ill., Brighton Parko apyl.
Po sunkios ligos mirė 1985 m. bal. 22 d., 7:30 v.H

vak., sulaukęs 71 m. amžiaus. K
Gimė Lietuvoj, Utenos apskrity, Anyksčiuose.B

Amerikoje išgyveno 35 metus. S
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė, sū S 

nūs Paul, duktė Mary, 2 anūkės Donna ir Lisa, Ka-H 
nadoje brolis Juozas su žmona Dana. Lietuvoje se-K 
šuo Ona su šeima, kt. giminės, draugri ir pažįstami. ||

Priklausė Šaulių rinktinei, Britanijos Lietuvių■ 
klubui, Balfui ir Liet. Brighton Pk. namų sav. d-jalI

Kūnas pašarvotas Gaidas - Damid k- p'yčioje.B 
4330 S. California Ave. I

i Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 27 d. įsi 
koplyčios 9 v. r. bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Ne-I 
kalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioj įvyks! 

|gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų! 
bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. "

Nuoširdžiai kviečiame visus .^įminęfp, draugusI 
ir pažįstamus dalyvauti šiose liidotuvėsc. 1 ' :|

NuHOflę: Žmona, sūnus, dpktė ir aihškąL i'j.
Laid, direkt. D.Gaidas ir G.Daimid,Tel. 523-0440.1

T«Wj 77B-1MJ

«929 SO «Alt LEM AVE. 
Bfidgeview, |L 60455 

Tel. 598-9400

Sukaitei •pdr.utto*- 
"ci $100.000.

F159 MAPklWOOO AVI
CHICAGO. IL <£**•

r s WS; (W STREET 
CMcago. U 6MM

T«l 91M40e

; akmenis ir cemento blokus. 
Antano Pavilonio nuotrauka

rašyti tą, ko jis nenorėtų.
Toliau J. Kuzas prisikabino 

prie buvusio kapinių direkto
riaus Broniaus Klemkos ir prie 

! manęs, Antano Povilonio, tuo 
metu buvusio direktoriaus. Ku
zas sakė, kad Klemka yra kohs- 

i piratorius, o Povilonis “ alias” 
Powell, yra ko-konspiratorius 
(?). -J. Kuzas jau keletą kartų 

mminkas paklausė, ar nėra prie
šingų ir greitai paskelbė tą pa-1 
keitimą priimti. Atrodo, jog čia 
iš anksto buvo susitarta tam’ 
tikru asmenų naudai.

Dienotvarkės pakeitimas padė 
io direktorių nominacijas ir rin- , „
t . • v * , . , , . lyra sakes alias norėdamas makimą pries nebaigtus reikalus irų • 
natrius sumanymui Direktorių ' 
rinkimas visuomet būdavo , pas
kutinis punktas dienotvarkėje.

čia prezidentas apsilenkė su 
parlamentarinėm),? taisyklėmis.

Daugumą sklypu savaniiikų 
to nepastebėjo; ai ba nesuprato.f 
"Kreditas” reikia atiduoti pre
zidentui, jis geli nedaug'pramo- 

i ko apie pagrihdihiu< kapinių rei 
kalus,, bet “dirty tries” išmoko 
gerai.' '

Cemento šmotų vežimas ir ver 
timaS į kapines turėjo būt ap
kalbėta^ ir aptartas prieš direk
torių rįnkimą 'Daug iš direkto
rių būtų turėję pasiaiškinti, ko
dėl jie tokį kapinėms žalingą^ 
darbą užgyrė ir direktorių posė- į 
dyje pravedė.

Kai buvo prieita prie cemen
to gabalu vežimo ir vertimo • 
kapines (pačiame gale susirinki 
nio). t 
p i e^ų’’.-Direktoriai jau buvo no-I 
minnbti ir skaitomi balsai. To
kiu būdu kai kurie direktoriai | 
pralindo, buvo išrinkti be jokio, 
pasriiiškmomo ar pasiteisinimo

Atėjus prie direktorių meti
nės veiklos pasisakymu, čia taip 
gi prezidentas apsilenkė su pai- 
lamentinėmis taisyklėmis, leis 
damas direktoriui ir viceprezi 
dentui “kolegai"’ Juliui Kuziu 
išrėžti il^ą jiolitinę prakalba. 
Kuzas savo “raporte" pa>igyres 
kiek daug "kgeri>” darbo kapi 
nėms atliko, tuojau užsipuolė 
ant buvusio direktoriaus ir ka
rinių prezidento Jono Jokūbo- 
nio, kad Jokubonis kažką blogo 
parašęs apie Kuzą :t Kuzui te 
lefonu neva teisinęsis, kad ne 
jis parašęs, kas nors kitas parašė 
ir Jokubonį privertė pasirašyti. 
Jokubcnie nėra labai tvir 
tos, bot jo- ^me^enys veikia ga 
na gerai. Kas Jokuboni pažįsta, 
tai ta gerai žiro :r netikės, kad 
kad kas jj galėjo priversti pasi
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' ANC LOaN ASSOClAIipN
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^cstadienis-Pirmadienis Sat.-Mon.,

4040 ARCHER* AVSMVE 

Chicarot> IV 60632 
CHICAGO, IL 60632

ne įžeisti ar padylginti. Prie pro 
gos noriu paaiškinti, jog aš esu 
gimęs čia, Amerikoje, bet dar 
mažą tėvai išsivežė į Liotuvą. 
Ten gyvenau dvylika metų, ten 
užimgau. Sugrįžęs atgal Į Ame
riką; išavo tėvynę, t«isH>o.keliu 
pakeičiau savo pavardę iš Pė^i- 
loriio i Powell. Taigi legali ma
no pavardė yra’ PaweH,-. bet' aš 
nesigėdinu ir savo tėvo pavar
dės — Povilonis. Daug kas pa- 
keičia pavardes, tame nėra nie
ko blogo, jeigu nemėgini nieko 
apgauti.

Aš patarčiau Juliui. Kuzui 
prie progos paklausti savo kole
gos Gerulio, kokia buvo ;o pa
vardė prieš pakeitimą?

Dabar grįžkime prie tų “kon 
spiratorių”. Ką gi, Klemka ir 
Povilonis “sukonspiravo”? Jiedu 
ir Bruno Matelis buvę ir dabar 

, i• rVra griežtai priešingi cementoi įau buvo šaukštai po{ , . ..■ UKiziuliu skeveldrų su geležies 
stangomis vežimą ir vertimą i' 
Taurines Kapines, o Kuzas tam 
projektui labai entuziastiškai 
pritarė'ir-agitavo už kontrakto- 
rių. Povilonis ir. Klemka rašė į 
1aikrašcius. kad įspėtų sklypų 
'aviniukus budėti. Mes esame ia 
bai dėkingi dienraščiui Naujie- 
'om^. už talpinimą mūsų straips- 
•rių. Naujienos talpino ir Ju- 
'iaus Kuzo aprašymus su nuot-j 
aukomis, kuriose mėgina nn- 

piešti labai gmžų vaizdą, bet 
iksliai apsilenkdamas su fak

tais-

Julius Kuzas daugiausia užsi
puolė. Įžeidė, apšmeižė ir tie
siog apvagino Antaną Povilonį. 
'vizas sakė, jog kiti »liiektorį>j 
nega na algos, tiktai gauna. ?B0 
i mėnesi kelionės išlaidoms, o 
’’ovilcnis be direk+orin žinios 
ir užtvirtinimo išsu-išo sau če
kius kada no- i ir kiek nori.

A. Poi>iionis-Powetl 
(Bus daugiau)

Nuo 1914 metų
fTDLAND FEDERAL SAV- 

’NGS aptarnauja taupymo ir 
lamu paskolų reikalus visos 
n ūsų apylijutes. Dėkojame 
hims ui muiūi parodyta pa
sitikėjimą Mes Gorėtum bū
ti Jums naudingi !ir ateityje.

........ ,

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

I I 
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON HI l (UNED KOPLYČIOS

I
I 
■I

TĖVAS IR SONUS
[JETTE Et i NERAL HOME 

2533 W. 71st Street
1410 So. 53th Ave.? Cicero

Ttlef. 476-2345

TRYS MANIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AIH OMOBUJAMS PASTATYTI

VANCE IriD. ERAL HOME
1424 Sent h .70 th Avenue 

Cicero III. 60650 
T?’.' 552-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ I AIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VAN (K ir GEORGE SORINI

Aikštes i"i įuobiliams pastatyti

STEPONAS C LACK ir SuNuS
I.ACKAWICZ

:u Direktoriai

2424 West iL.h Ireet — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest i(wy., Palos Hills, Illinois
1 ei. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



e

Onutė ii '.ptsnas Dumčiai su persiveža kokį laime-kį. S'.irnie- 
3 peniem—Prcnckevičiene S.ko-i nos, Vyšniauskienės skaniai pa- 
p enė ir Vyšniausiene .nsidunioĮ gamintos mėsytės, buvo pavai 
ję, susikalbėję ir 
o buvo proga, kai Alfomui Kiz- 
hičiui ir Stepui Paulauskui su-

t Au Sodyboje, esančioje 6515 S. 
rę, , . California Ave. Nariai prašomi 

gausiai dalyvauti ir kelti paste
bėtus netikslumus. Bus diskusi
jos iškeltais klausimais ir kili 
Įvairūs p si'arimai. Valdyba

mc

Alfonsas Kizlaitis atvyko iš 
Lietuves} JAV 1930 metais ir tuo 
jau Įsijungė i lietuvišką veiklą. 
Dainavo kultūrcs chore ir aktin 
gai dalyvavo Įvairiuose lietuvių 
parengimuose.

Letuvoje mėgo medžioti ir 
žuvauti, tad ir čia su dra 
suorganizavo “Mid-West’’
džietojų ir žuvautojų klubą, šis 
klub.s yra registruotas ir turi 
pirkęs gabalą žemės prie “Ma
rie” ežero su nemažu pastatu.

'Po k'lių metų Kizlaitis aktin
gai įsijungė ir j žemaičių Klu
bą.

Kilus II pasauliniam karui, 
buvo mobilizuotas ir dalyvavo 

. įvairiuose, frontuose,daugiausiai 
Pncifike. Grįžęs iš kariuomenės 
tuojau ir vėl Įsijungė i lietuviš
ką veiklą.

Dabar yra Cicero medžiotojų 
ir žvejų klubo “Ešerys“ pirmi
ninkas, SI-A 301 kuopos finan
sų sekretorius, ALTo Cicero sky 

. riaus, žemaičių Kultūros Klu
bo ir Čikagos liaudininkų val
dybų kasininkas, Cicero šaulių 
kuopos “Klaipėda’’ ir R.L. Ben
druomenės parengimams, dar 
priklauso Našlių ir Našliukių 
Klubui ir yra Cicero namu sa
vininkų valdyboje. Narys JAV

' karo veteranų — VFW 9115 ir
■ Dan Varnas 906 postų. Yra nuo 

■ latinis “Sandaros“ laikraščio eks
. pedicijos talkininkas.

Nors ir sulaukės garbingo am
žiaus, bet kasmet vis dar važiuo
ja į Woming medžioti ir nieką- klubo susirinkimas Įvyks gegu- 
da negrįžta tuščiomis—kasmet žės mėn. 3 d. 7 vai. vak. Lietu-

įvairiu

? baliuj šir.li ir šio pobūvio dalyviai.
:s Paulauskas 

organizacijų
ir liatulinink.-s

metu .Dabar Čikagos 
kų pirmininkas ir
šauliu kuopos “Klaipėda’ 
dyb*s n: rys spaudos ir 
m:> reikale 
pirmininką

veikėjas, 
nuo 1 925 
liaudioin- 

C.icero jūrų 
val-

švieli- 
s, SLA 301 kuopos 
ALTo Cicero sky
rius, "Ešerių’’ klu-

ir R. L. Bendruomenės val
dytose. Yra parašęs knygutę 
“Gyvenimo Kelias”, kuriąi už 2 
del. dar galima gauti “Naujie-

Abu šie sukaktuvininkai yra 
artimai susidraugavę su Antanu 
Dum. iu, kurio iniciatyva ir bu
vo balandžio 20 ir 21 d. suruoš
tos vaišės. Dalyvis

Onutei ir Antanui Daručiams, 
snruoši tįsiems mums 75 mt. am
žiaus sukakties proga vaišes, šei
mininkėms Irenai Pranskevičie- 
nei. Nijolei Skopicnei ir Onutei 
Vyšniauskienei, c taip pat Pet
ru.c i ir Antanui Gudaičiams, at- 
vykusiems su dovanomis net iš 
Kanados, reiškiame nuoširdžių 
padėką.

Antanas Dumčius ne vien, kad 
apmokėjo visas vaišių išlaidas, 
davė patalpas, bet dar abiems 
mums atminčiai nupirko ir po 
dovanėlę, tad jam priklauso ypa-

Dėkui ir vieniems dalyviams.
Alfonsas Kizlaitis

Stepas Paulauskas
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LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI,

A- 
t 

& :

ii 'm, . ......................Ill II ......

fLEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chi
Dirbu Ir

>*r*ntuot«i Ir s^žinlnįaL
KLAUDIJUS PUMPUTIS .

4514 S. Tclman Ava, 
Tai, 927-3559 .-f .-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
ffl RĖMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAH. 

DRL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANACSKAS, Prezidentei

f212 W. Cermak Road Chicago, UI, Tai. §47-7743

— Vietnamo karo veteranas 
kpt. Stasys Paulauskas išrink
tas 1985-6 metams Amerikos • 
karo veteranų — VFW 
posto kemandierium.

9115

— Chicagos Lieleivių Taryba 
šaukia metinę konferenciją, ku
ri įvyks balandžio 27 d., šešta- 
dieni, Lietuvių tautiniuose na
muose. Pradžia 2 vai. p.p. Laik
raščių ir organizacijų atstovai 
bei liet, visuomenė kviečiama 
dalyvauti,

— Chicago.? Lietuvių Spaudos

&

x-
&•s

y
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MIELAS LIETUVI, MIELA LIETUVE!

Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laiky
ti egzaminą. Tu vėl būsi raginamas-a balsuoti fron
tininkų ir akiratinmkų užvaldytoje organizacijoje 
— Lietuvių Bendruomenėje.: x

RIMTAI APSVĄRSTYK IR APSISPRĘSK I

1. Ar nori, kad ^Tavo balsas štaprintų VLIKo ir
ALTo griovėjų užmačius? ■ ■

2. Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikia pa
sidalinti darbo sritimis, o veikti “savanoriškai”, ne
žiūrint, ką kiti daro ?

3. Ar pritari, kad visų patriotų lietuvių ben
dros organizacijos būtų perimtos Į vienos grupės 
“valdžią” Tr-naudojamos-'tos grupės siekiams vyk-
uyux. . •• >ye»

4. Ar manai, kad ALTo ir VLIKo finansinės 
paramos mažinimas yra mums naudingas?

5. Ar tiki, kad sąžiningas Tavo balsas gali at
sverti šimtus “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių 
skaitytojų, oragnizacijų ir telefono knygų sąrašus?

6. Ay pritari, kad jaunimas būtų mokomas iš 
okupantui palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko 
kursus Vilniuje ir užaugtų pilnais okupanto patai
kūnais?

ę
v

k 
K

7. Ar manai, kad Maskvos šūkis atskirti jauni
mą nuo vyresniųjų yra naudingas išeivijai ir viso
keriopai remtinas?

8. Ar pritari, kad saujelė vienos grupės fronti
ninkų turi teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, o 
šimtai tūkstančių “likusiųjų” turi klausyti jų ko
mandos?

i
9. Ar tiki, kad asmenys, kurie traukia savo tau 

tiečius j amerikoniškus teismus, yra verti atstovau 
ti visus lietuvius?

R

y

*
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10 Ar tiki, kad šie rinkimai bus “demokratiš
kiausi iš pačių demokratiškiausių” ir sukurs labiau
siai demokratinę išeivijos santvarką?

Jeigu Į visus šiuos klausimus gali atsakyti 
trumpu ir aiškiu “taip”, tai nesvyruodamas 
dalyvauk ir balsuok -gegužės mėnesio rin
kimuose.

JAV R. L. BENDRUOMENE

TESU RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO*!

r. BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Pavergtoj Lietuvoj
APLANKĖ K.UN.

POPFL1UŠKOS KAPĄ
D. Britanijos užs. reikalų

aistras Sir Geofferev Howe ba- l 
Indžio mėn. pradžioje aplankė 
Rytu Vokietiją, Čekoslovakiją ir 
Lenkiją ir kalbėjosi su komunis
tinėmis tų kraštu vyriausybė
mis, visur atkreipdamas jų 
mesi i Helsinkio baigiamojo 
to žmogaus teisių nuostatus, 
rių tos valstybės nesilaiko.

Atvykęs į Varšuvą, Sir 
Howe aplankė nužudyto kun. 
Jerzy Popeliuškos kapą, kur už- j 
degė žvakę. ŠĮ jaudinanti mostą 
stebėjo didokas būrys “Solida
rumo" rėmėjų. Po. to, Britani
jos ministras pasakė spaudos 
konferencijoje, kad Lenkijos ko-’ 
munistinė valdžia privalo laiky-j 
lis pagrindinių žmogaus teisių, 
“dėl kurių Britanija ir Lenkija 
kovojo paskutiniame kare”.

ak- 
ku-

rengta mokslinė konferencija. 
Įžanginiu žodžiu minjjmą pra
dėjo universiteto rektorius, aka
demikas J. Kubilius. Pranešimą 
apie J. Balčikonio gyvenimą ir 
darbus padarė filologijos dakta
ras K.. Ulvydas.

* * *
NUTEISĖ ESTŲ LAISVĖS

pranešė, kad Sovietų teisinas Ta-

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
į Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
> ravimas.

' 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

line nuteisė 20-metu amžiaus es- Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
•Nebrangus-

ŠIMAITIS REALTY
tu disidentą Jan Korg 4 metams 
darbo stc wklos ir 4 metams 
tremties už “antisovietinę agi
taciją ir propagandą”.

E. Lietuvis

— Penktadieni prieš 5 metus 
kariu, pastatytas Korėjos praz. 
Chan Doc Hwan susitiko 
prez. Renganu.

su
i

Ilgameiis patyrimas — sąžiningas darbas
Jai ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuviu Įstaigą: 

American Travel Service Bureau 
3727 S. Western Avt^ Chicago, HL 60643 

Telef. 312 238-1787
u paUnuviiMJ! uSsakant lėktuvą, rrankiiilo, Mirų 2eiio- !

Mnrnatv (erdses), viešbučių xr xutomobiliu nuomavimo rezervacijas; PacduocU- 
-Nuniaiy-. draudimus; Organizuojame kelionės į Lietuvą ir kitus t-aštus; i

VANDENS VALYMO STOTIS !
Alytuje pradėjo veikti nauja 

vandens valymo stotis. Į 
ta,kad per parą nuskaidrins iki ipsLlaBkvmui Amerikoje į teikiame
27 tūkstančių kub, metrų van-,’ 
dėns.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Luks) 
ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

INSURANCE — INCOME TAXi

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

DĖMESIO.
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkai^. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybės — kitur

Parsiduoda gerame stovyje 
į esantis 6 metų namas, turintis -7 
Į kambarius, 3 miegamuosius ir 

garažą. 2 akrai žemės, 2 mylios 
į Bass Laike. Telefonuokite 1— 

Į 219-772-3086.
i

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

į ■
' PAMINĖTA J. BALČIKONIO
i ’ SUKAKTIS

Pažymint J.' Balčikonio, žy
i inąus lietuvių kalbos tyrinėtojo,1 
' pedagogo, vertėjo, Lietuvos 
i Mokslų Akademijos akademiko, 
i gimimo 100-jų metinių jubiFejų, 
i Vilniaus universitete buvo su-

1 naci}®* visai* kelionių reikalais.
i • Taupykite skrisdami Chartered lėktavsis. tik seltv reserruoo_^^
i 5' anksto — prieš 45-80 diemj. J

Milete

ESLICIntent Compounded 
D*ily and Paid Quarterly

MISCELLANEOUS 
įvairūs Palvkal

Htgh 
Interest

Paid on Savings

PASSBOOK 
SAVINGS...

for

* LT 0UI ICW UTB
fttP/WWF «MrT V’- 

Sį> ^»T VX>O*» »fUCO*U»i. :

Mutual Federal 
Savinqsandloan

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

1ĖI KROSNI<^ \ 
D ečky’s

Tel. 585-6624

Labai reikalingas dailidė, 
tinkuotojas, dažytojas,. Greit 
rašykite: G. RJCHKUS, 4500 S. 
Fairfield, Chicago UI- 60632.

DĖMESIO!
Gaminu elektrines mašinė

les bulvėms tarkuoti.
Kas norėtų jsigj’ti. tepaskam- 

bina telefonu WA5-4878.

Dengiame ir taisome visų rū^ 
šių stogus. Už darbą garau-. 
tuojame ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA
■' 6557 S. Tolman Avenue ,

Chicago, IL 60629 _
434-9655 ar 737-171Z

........... - • ...............---«

r®

Notary Public
INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood, Tai. 254-745?

Taip pat daromi vertimi, gimins, 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra-;.

»
i

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nac
9 vai ryto iki 8 vai vakaro.

Sežtad.- nuo 9 vai. r. iki 12 vaL A
& pagal susi tarimą.

TeL 776-5162 -
U45 West 63rd Street

Chicago, DL 60621 -
1

88.00

new

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729*So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

M-00 
p.oo

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa- i / JOHN GTBAITIS 

idvokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Ava
(312 J , «o-8700

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina —■ $3.95 (su pe^ 
siuntimu).

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
®VKi >ton.Tu«.Frl. >-4 Thur. 4-8 S«t. 9-1 

SERVING CHICAGO LAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Neajknos® galima gauti nepaprastai įdomiu# gydy

tojo, rbuomenės veikėjo fcr rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, Uečfc 1905 
metų įvykiu*, Jablonskio ii Totoraičio jaunas dienai h 
luiirūpinlzną _ _________________________ —

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais___ _____________

Minkštais viršeliais, tik---------------------

Dr. A. J. Guasen — AUK*TA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
CMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-----

Ga’iaia taip pat užsakyti paštu, atsiuetu* tekį arba 
-nooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

4«daJrt 81 veraiuntizBO išlaidom*.

Šeštadiems-Pirmadienis

L DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI
I Parduodame naujausias meš

keres, kabliukus, tinklus, špū- 
! les-“reels”, “live bait”. Leidi
mus. Taip pat taisome. Atdara 7

I dienas. • -r-
Savininkai broliai Matulevičiai.

Windy City Fishing Tackle

ADVOKATU DRAUGIJA 
V. BYLAITIS / 

hr V. BRIZGYS 
Darbo valandoc 

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

1606 S. Kxtrl. Are. 
CHa^o, I1L 60629 
TeL: 778-8000




