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VOKIETIJOS KALĖJIME NUSIŽUDĖTERORISTU VADAS A. BAADER
*•* >

Pramoninko Schleyęr likimas nežinomas, 
policija seka žmogžudžius, grobikus ,

ŠTUTGARTAS, Vakarų Vokietija; Vokietijos kalėjime nusi
žudė teroristų vada? Andreas Baader. Už kelių klienų nusižudė jo 
draugė Gudrun Ensslin. Jiedu buvo tame sąraše,, kuriame buvo 
ir kiti kalėjimuose uždarytį Vokietijos teroristai- Savo laiku jie 
užpuolė vokiečių ambasadą Švedijoje. Tos pačios grupės nariai 
pagrobė pramonininką Hannš ’.HZ Schleyerį- Už jį reikalavo pen
kių milijonų dolerių. Vokiečių vyriausybė' yėdė pasitarimus su 
teroristais, kad tiktai išgelbėtų’jo gyvybę. . Prie sienos prispir
tiems teroristams, atėjot pagalbon vienas Šveicarijos advokatas. 
Teroristai pareikalavo ateityje visus pasitarimus vesti per Švei
cariją. Jie taip <pat reikalavo sustabdyti policijos persekiojimus.

Vokiečių pagalbon, 
atėjo du arabai "' * ;
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' Vokiečių teroristų pagalbon
atėjo du arabai teroristai. Jię , PRAGA.-— Vienos iš Sovietų 
padėjo . vokiečiams' pagrobti iš 
Palmos i Madridą skrendantį 
vokiečiu lėktuvą. Ten. skrido 
gražiausių V okietij oš’ ' moterų 
būrys, laimėjęs grožio kontėstą- V — - ! , -T .

Čekoslovakijoje teisia 
žmonių teisių draugus

pajungtų valstybių — Čekoslo
vakijos komunistų valdžia savo 
paklusnumu Maskvos Kremliui 
pralenkė, net Bulgariją.

. ■. Belgrade ' prasidėjus' konfė-
ir vžrgrožį pasiųsta§:ĮJPalnią pa-. rėncijai,- kurioje žmogaus teį- 

. sišįldyti saulėje, ĮJaįjar jos ve-
žiojamos per ara-bų 'kraštus. Už 
jas teroristai reikalavo., penkio- 
lika milijonų dolerių. Vokiečių 
vyriausybė,' vietoj milijonų, pa 
Siuntė kbniaridą jaunų vyrų, ku-’ 
rie nušovė teroristus ir išlaisvį-; 
no įkaitus. Vokietijos teroristų 
reikalavimai buvo sujungti, Į 
viėną?vPrie 1-1. vokiečių, jie dar 
pridėjo du .teroristus, sėdinčius; 
Turkijos kalėj ime už Izraelio lėkj 
tuvb bombardavimą - <~-

Prezidentas pasveikino
7 -: vokiečių vyriausybę '

Kancleris Helmut Schmidt bu • 
vd. sudarės. komisiją iš visų po7 
litinių; grupių- problemoms spręs 
ti' Jis norėjo, kad visos' grupės 
būtų įtrauktos į šią svarbią ko
vą, kai reikia daryti ’ skubūs 
sprendimai. Vietoj milijonų, jis -vakijoje manifesto Charterį 77 
pasiuntė į Somalija naujai sūdą 
rytą vokiečių komandą, kuri ge
rai atliko darbą. Nei vienas vo
kiečių komandos narys nebuvo 
dalyvavęs jokioj e .kovoj e. Tai 
buvo pirmas jų žingsnis, bet 
jie darbą gerai atliko. Jie veikė 
labai greitai ir organizuotai. Pre 
zidentas Carter pasiuntė Vokie 
tijos vyriausybei sveikinimo te
legramą už išlaisvinimą pagrob
tų įkaitų. Vokietų kova yra vi
so laisvojo pasaulio kova prieš 
teroristus ir tvarkos ardytojus.

Pramoninko Schleyėrio liki
mas nežinomas, bet vokiečių po-1 
licija turi šiokių tokių informa
cijų apie Vokietijoje dar besis
lapstančius teroristus. Teroristų 
tarpe prasideda rimti vaidai ir 
nesutarimai.

-siu reikalas užims dienotvarkė
je pirmą yietąt Čekoslovakijos 
valdžia -pradėk žmogaus teisių 
gynėjų teismą, kuri Vakarų de
mokratijos ’ pirmadienį j pasmer
kė.

j Jungtinės Valstybės tą Čeko- 
sloyakijosl žygį pavadino ypatin
gai nerąminąnčiu ženklu, kb- 
;kias problemas turės ši Rytų- 
Vakarų konferencija Belgrade. 
^ Neminėdami . Čekoslovakijos 
vardo, Vakarų delegatai Belgra
do1 susirinkime aiškiai parodė, 
kad kalba eina apie Pragoję tei
siamus scenos veikalų rašytoją 
Vaclav-Havel, 41, žurnalistą Ji- 
-ri- -Lederer, 53, direktorių 
•Ota Ornest,' 64, ir Fran’tise Pay- 
-licek 54, šie 4 veikėjai, kurie 
rėmė žmogaus teisių čekoslo-

apkaltinti subversija viešai 
rašydami ir spausdindami me
džiagą, kritikuojančią Čekoslo
vakijos režimą.

TRUMPAI IŠ VISUR

NOKI MAŽINTI 
ATOMO BOMBŲ

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
diplomatai yra susidomėję pa
siūlymu sumažinti atomo bom
bų sandėlius. Pavasarį Brežiie-, 
vas ir klausyti nenorėjo apie se
kretoriaus Vance pasiūlymą su
mažinti atomo ginklų sandėlius, 
negaminti tiek daug atomo 
bombų. Dabar sovietų valdžia 
jau domisi šiuo planu ir pareiš-

— Vokiečių komandos lėktu
vas, susisodinęs visus savo na- 
rius, antradienio ryte iš Soma- 
lijos išskrido . Vokietiją

— Dalis, vokiečių keleiviniame 
lėktuve buvusių keleivių^ jau iš
važinėjo j namus. Kiti tikisi net
rukus išvažiuoti. ... 1
- • - < . j

— Somali jos prezidentas padė 
kojo kiekvienam vokiečiui, pade 
jusiam išlaisvinti įkaitus- ,

f < - ■ ' s ■' ' < ‘ J

—- Indijos valdžia dar karta
< - - - - - ... I *

rengiasi suimti Indira. Gandhi• ■ — - - - .*■ * 
ir įteikti jai platesnius kaltini-, 
mus ■ už neteisėtą politinių prie 
šu kišimą į kalėjimą.’

— Iš Kąmbodijos pabėgęyžmo 
nės pasakoja,, kad krašto viduje 

. eina kovas dėl valdžios pačių ko 
munįstų ;tąrpe.

• Saulės laikrodį •_ naudojo 
babiloniečiai net .2,000 metų 
prieš Kris tų. - • ' į V ' - ■

l -r1 Meksikos policija bijo

neš daug; paHMŠusrų 4iąr
kotiicų,' gąliiičlų1 sarguš dŽĮRiltU 
šimtas 'sargų ’^a”ū^d’' ''kMTėijit5?r/* 
apjj^:p JKfi;

v Prancūzų x lėktuvas^ “Con
corde” ' planuoją -.kelionę j 
Yorko aerodromą. Teismas ir. vy-’; 
riausybė ' leidu siam .- lėktuvui, 
atskristi Į-New Morką. .

— Atstovų rūmai patvirtino 
vyriausybė' nutarimą uždrausti 
naudėti sachariną Jis gali sukel
ti vėžį.

— Vyriausias teroro organi
zatorius dabartiniu metu gyve
na Irake. Darbas suprantama, 
kodėl teroristai iš Somalijos vi
są laiką palaikė ryšius su Iraku.

— Kongreso atstovas Pau Si
mon bandys paversti senatoriaus 
pareigas iš Charles Percy.

— Nicaraguos sostinėje žuvo 
7 žmonės, kai teroristai pradėjo 
pulti nacionalinę gvardiją. Buvo 
užmušti du nacionalinęs gvardi
jos kariai ir 5 teroristai-

— Moterys nori turėti plates
nių teisių tyrinėjimų srityje, bet 
jos dar neparodė reikalingų ga
bumu medžiagoms skirti.

Visų rūšių mašinų vienodas 
greitis

Illinois Atstovų Buto subko-
kė, kad patys rusai sutiktų su, misijai 2 balsais prieš 1 nutarė

— Teroristai būtų teisiami už 
kapitono nužudymą, bet jie ko
mandos karių buvo nušauti su
sirėmimo metu. Jie apstulbo, i 
kai lėktuvo durys pradėjo atsi
darinėti. Jie nemokėjo organizuo 
tai veikti, nespėjo lėktuvo iš
sprogdinti.

panašiu planu.
Jie neleidžia į savo karo me

džiagos sandėlius kojos Įkel
ti, bet ką jie darys, kai atomo 
bombų skaičių teks mažinti, 
nedidinant sovietinių šnipų.
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6i5usGj<-Paarfc®ciai, sako,"nujaučia artėjančią greitą žiemą, todėl Talko ir '*•' 
o*-iv .išskrido šiltesniu viety ieškotis-Prieš -ilgą kelionę

. gandrus, besimaitinančius jr besiruošiančius kelionei. ,i .TRAGOJE KOMUNISTAI TEISIA
Z ■ i AF8 TFISIII ŠAT TNTNKIIS

Vėsus, vėjuotas
Saulė teka 7:05, leidžiasi 6:01
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U S- Steel vėl nubausta

JAV Teisingumo departamen 
tas vėl nubaudė plieno liejyklų 
korporaciją (U. S. Steel Corp) 
už neįrengimą priemonių van
dens švarai kontroliuoti iki duo 
to termino. §Į kartą už švaros 
nepaisymą nubaustos šios kor- 
paracijos Įmanės, esančios prie 
Joliet Ū. S. Steels Joliet Works. 
Distrikto teismas nustatė baus-

» ... »■'».»■

rekomenduoti Seimui Įstatymą 
kuriuo visu rūšių motoriniams 
vežimams — automobiliams vieš 
keliuose ir plentuose sulygini 
važiavimo greitį. Dabar nusta
tytas greitis yra automobiliams 
55 mylias per valandą, o sunkve 
žirniams 50 tad dėl vieni kitų 
pralenkimo Įvyksta daug nelai
mių. Siūlynias yra sunkveži- 
žimiams pakelti greitį ligi 55 m. 
pv

mę po $10,000 kiekvieną dieną, 
kol reikalauti Įrengimai bus pil
nai išpildyti ir visam laikui 
injungti kad toliau vandens ne- 
betterštu. -

VOKIEČIU KOMANDA IŠSPROGDINO - DURIS, PALEIDO 86 ĮKAITUS 
Lėktuvą pagrobę du vokiečiai ir du arabai 

teroristai buvo užmušti, moteris sužeista
AIOGADISKAS, Somalija. — Atskridusi specialiai tokiems

Nicaraguoj prasidėjo 
neramumai

NANAGUA, Nicaragua. — Ni

(darbams paruošta vokiečių karo komanda išsprogdino grobikų ląi- 
Į koma lėktuvą, trenksmu ir liepsna kelioms sekundėms apstulbino 
grobikus ir juos nušovė, o Į penkias minutes paleido lėktuve ląi-

1 kytus 86 Įkaitus.

Grobikai buvo pasiruošę trečią Į 
valandą ryto sprogdinti lėktuvą’

i ir sudeginti visus lėktuve laiky
tus įkaitus,, bet kelioms minu
tėms priš vidurnakti'savo dar
bą pradėjo. 28 vyrų komanda, cazaguos kairiaspamiai, kelis me 
kuriai tereikėjo tiktai 12 minu-'tus tylėję, netikėtai užpuolė na
cių nuginkluoti grobikus, paleis 
ti Įkaitus ir išimti grobikų pa
dėtą dinamitą Įvairiose lėktuvo 
vietose.

Į Somalija ir Mogadiską buvo 
atskridęs vokiečių ministeris 
Hans Jurgens Wisnevskis. Gro
bikai prieš porą dienų norėjo iš
sprogdinti lėktuvą, jame buvu
sią įgulą ir keleiyiųš? Jis atskri
do į Somalija, kad galėtų "vokie-

'vTeisrarmeįi nejsrisipąžjsta prie jiems primetamu 
kaltinimu, jie nenorėję pakenkti valstybei

< PRAGA/Čekoslovakija. — Praeitą pavasarį Pragoję pasira- 
šė’7.7 inteligentai, valstybės tarnautojai, įstaigų vedėjai ir moky
tojai manifestą,’kuriame reikalavo daugiau teisių. ‘Manifestas 
buvo pagrįstas Helsinkio aktais,: netaikomais komunistų paverg
tuose kraštuose.

Vos pasirodžius manifestui, ------------------- \-------- —
tuojau prasidėjo areštai ir klau-; RYTUOSE SNIEGAS 
sinėjimai. Keli pasirašiusieji 
suskubo pabėgti į Austriją, kur 
negalėjo pritaikyti čekų Įstaty-

UŽVERTĖ KELIUS
PITTSBURGH, Pa. — Praei-

mu. Vieni grįžo, o kiti ‘pasiliko nakti storas snieg° sluoksnis
Austrijoje. Vyriausybė bandė 
juos susigrąžinti, siuntinėjo 
agentus, kai kurie bijojo val
džios keršto. Dabar jie patrauk
ti teisman.

Pasirašiusieji nebuvo išdavikais

Manifestą pasirašiusieji čekai 
patraukti teisman. Jis prasidėjo 
vakar. Pačioje pradžioje proku
roras jiems išdėstė kuo jie kal
tinami ir kokios bausmės grę- 
sia- Pasirašiusiųjų dauguma at
sisako prisipažinti prie kaltės. 
Jie aiškina, kad nenorėjo pa
kenkti valstybei, bet vykdė vals 
dybės galvų pasirašytus tarp
tautinius pasižadėjimus. Jie aišĮ 
kiną, kad minčių pasikeitimo, 
laisvė yra reikalinga krašto pro 
gresui. Jeigu vyriausybė nori, 
kad į kūrybos ir statybos darbą 
įsitrauktų platesni visuomenės 
sluoksniai, tai privalo leisti tai 
visuomenei pareikšti savo nuo
monę tais klausimais. Neprisipa 
žįstančių grupei vadovavo 41

užvertė kelius keliose Rytų 
Amerikos valstijose. Daugiau
sia jo iškrito Rytų Pennsylva
nia kalnuose. Didokas sniego 
kiekis užvertė ir Tennessee kal
nų kelius. Oras staigiai atšalo. 

:lietus pavirto sniegu ir apklojo 
ididžiausius plotus gana stora 
balta paklode. Laimė, kad šiltas 
oras tą sniegą pradeda tirpyti.

Išvengti elektros kėdės 
apsimetė bepročiu

ANAPOLIS. Md. — Suimtas 
už šio spalio mėnesį 9 dieną nu
žudymą trijų 10. 8 ir 8 metų 
amžiaus mergaičių, piktadaris 
pasisakė esąs nekaltas, dėl to ne
kaltas, kadangi išėjęs iš pro-

(to, ir teisėjas paklausęs Kreine- 
rio advokatų, nusprendė 16-metį 
masinį žudiką persiųsti į Clin
ton Perkins valstybinę ligoninę 
psichologiškam patikrinimui, 
kas truks 90 dienų.

— Vokiečių keleivinio lėktuvo 
metų amžiaus Vaclav Havel, kapitono J. Schumano nužudy- 
Prie kaltės prisipažino 64 metų mas tiek paveikė popiežiui Pijų 
amžiaus teatralas Ota Oresti, VI, kad jis aesmeniškai pasiūlė 
bet jis negąlėjo tiksliai pasaky- būti įkaitu. Jis norėjo, kad tė
ti, prie ko jis prisipažino. Visi roristų visus nekaltus žmones ir 

in- nevartotų tokių žiaurių, kovos 
priemonių.

Ubai atidžiai seka šiąt č^kų 
tęHyeniijai ąruęiošt< by]$.

grolwka&'.'-^i^bavd' sutikęš" ten
kinti grobikų’reikalavimus, kad 
•tiktai- jiėf pratęstų 'kelioms die
noms lėktuvo sprogdinimą. Jis 
kalbėjosi su dviem vokiečiais, 

■kurie buvo lėktuve ir sprendė, 
kas daryti ir kaip paleisti Įkai
tus. Wišnevskis prižadėjo paleis 
tį Vokietijos kalėjimuose esan
čius nubaustus teroristus ir su 
mokėti jiems penkiolika milijo
nų dolerių, kad tiktai jie duotų 
laiko pinigams sugrupuoti ir at
vežti į Somalija

cionalinės gvardijos narius, ėjų 
sius sargybas prie v?’'’žios na
mų. Gvardijos nariai tuojau su 
siorientavo ir atsišaudė, bet 
partizanams pavyko nužudyti du 
netikėtai užpultus gvardijos na
rius- Vyriausybė ėmėsi priemp 
nių kairiasparniams partizanams 
suimti, bet jiems pavyko paspru 

‘kti iš sostinės. Susirėmimų me
tu. buvo nušauti du partizanai. 
Bandys, nustatyti jų asmenybę 
ir ieškos ių draugų.

Izraelis nedarys 
didesnių nuolaidų

TELA VIVAS, Izraelis. — Už
sienio ministeris Moišę Dapjanas 
pareiškė, kad Izraelio ir JAV 
valstybių paruoštas dokumentas 
apie Ženevos konferenciją yra 
galutinis. Izraelio arabams ne
darys jokių nuolaidų. Jeigu no
rės, tai arabai privalės nusileis
ti.
j Jeigu jie tikisi daugiau nuo-

Vokiečių 60 jaunų vyrų ko- į laidų, tai jie labai klysta. Iš viso, 
manda laukė Kipro saloje- Jie j Izraelis dabar labai stipriai jau 
buvo pasiruošę skristi į Dubai 
aerodromą ir išlaisvinti Įkai
tus, bet teroristai staigiai pakei 
tė planus ir išskrido i Somalija, 
kur jie tikėjosi geriausiai nusitei 
kusios vyriausybės. Kai grobi
kai nutarė laukti, tai vokiečių 
komanda atskrido į Somalija ir 
nakties metu priartėjo prie nuo 
šalyje stovinčio Lufthansos lėk
tuvo. Nelaukdami nei minutės 
ir neužmegzdami jokių ryšių su 
viduje esančiais teroristais, Į

čiasi Jeigu tūtų reikalo, jis ga
lėtų ne Siriją, bet ir Jordaniją 
Įveikti Izraelis nemano, kad jam 
reikėtų dar kartą susikirsthau 
egiptiečiais.

Susirūpino asbesto 
pavojumi sveikatai-

CHICAGO. — Nemažiau kaip 
40 firmų savo produkcijai asbės 
ta, pavyzdžiu] namų statyboje 
insuliacijai. stogams kloti plokš-

kėlės sekundes išsprogdino lėk- telėnis kabelių insuliacijai ir kt.

Penkių minučių 
Įkaitai jau buvo

sprogstančios ke

tuvo duris ir patarė keleiviams 
išeiti laisvėn.
laikotarpyje 
laisvi.

Vienu metu
lios bombos tiek nustebino gro
bikus, kad jie buvo apstulbę. Jie 
taip pat buvo apakinti. Vokie
čiai turi tokią bombą, kuri netu
ri šrapnelių. Ji išmuša duris ir 
p įleidžia nepaprastai stiprią 
šviesą. Ta šviesa kelioms minu
tėms apakina. Kol teroristai su
sigaudę, vokiečių komandos na
riai jau paleido jiems po kulką 
į galvą Jie neturėjo progos sus
tabdyti vidun besiveržiančių ko
mandos narių, kai viskas žaibo 
greitumu buvo likviduota Iš 
■keturių teroristų, liko sunkiai' 
sužeista moteris, kurią pasku-

Kol medicina, ieškodama vėžio 
plitimo kaltininkų nustatė, kad 
asbestas yra vienas iš svarbiau
sių nuodų, jis industrijoje buvo 
naudojamas be jokios atsargos 
ir darbininkai dirbdavo asbesto 
dulkėse įtraukdami į plaučius 
kvėpuojant orą.

Chic >s (Look apskritis su 60 
visos Illinois pramonės skaito
mas industdaliausiu apskričiu 
JAV-se. o asbestas pripažintas 
nuodingiausia medžiaga, dėlto 
federalinė. Illinois valstijos ir 
(look apskrities Aplinkos Apsau 
gos įstaigos ruošia l>endrą po
tvarkį. kaip apsaugoti orą ar 
plaučius nuo asbesto dulkių.

• Thomas Aiva Edisonas, iš-
komi, nugabeno j Mogadišo Ii- radėi»s **•>«■ 
gonine. Samolijon atskrido 60 ™RrJafn- “^"-nlavo net 1.093goninę. S 
vokiečių, bet lėktuvo laisvinimo 
darbe dalyvavo tiktai 28. Kiti) 
buvo atsargoje, jeigu pagalba I komandos nariai būtų stoję į dar 
būtų buvusi reikalingą, ta4’kiti|bą, bet nebuvo jokio reikale.

išradimus.
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O ąs mergužėlė, gėliy . valdovėlė,
O aš karalaitė tarp visu žiedy, 
Aš giedu daržely pačioj jaunystėj, 
Dar aš nesuprantu vargu ir bėdų.

^Antanas Vienažindys)

—- Kodėl jūs, rusai, niekad ne
ką įkalė aiįpiė ? jukpfcty's
šalote, jog sovietų valdžia yrt 
darbininkų valdžia.

— Pas ‘mus politika yra tižti 
siekianti prasideda liežuviu 
ir baigiasi Sibiru.

Kaip atsirado.
bendradaYbiautojai?

“Pelėtlos” Žuriaalas 
vasaros laidoje išspausdino K. 
Bendradarbio 'poemą "Tupi dy~ 
pas sau šikagoj”. Joje rašoma 
apie .beiidrailarbiautojų kilmę 
Poemą spausdiname ištisai:

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

.MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
b Dėsto rimas Nerimąvicius

Lingvistika
“Ja tėbė dam!”, (“aš tau duo

siu-”, rusiškai), yra rusų var
tojama išreiški m ui šių rpryzo, 
("šiurpy rzo”, kaip esu girdėjęs 
kaimietį Lietuvoj sakant; ir 
Lietuvos “universitetą” žemai
tis tarė “navarstots” — lyg koks 
“varstotas” kur staliai priver
žia lentą obliavimui). Mano tė- 
Jyas, tarnavęs caro armijoj, vos 
kelis rusiškus žodžius teatsimi
nė — jų tarpe jis žinojo kur tin
ka tas “Ja tėbė dam!” sakyti, 
bot tėvo ištarime tas jau buvo 
“Ja tibi dva!” (“Aš tau du!” 
būtų lietuviškai)... |

visi vadino "šeludka”, gi ilga- 
stiebį puskarininką Donatą "Tri 
bušoniku”...

Iserliso taboko fabriką Šiau
liuose žmonės kažkodėl vadino 
"Padlešiuko fabrikas”...

"Kukanauzas” buvo pavardei 
kiekvienam nežšruimani žmo
gui... ("Toks Kukanauzas!"). '

“O ... čia geras metalas”-,, 
girdėjau Škotijos lietuvi vadi
nant konjaką. (Įpilkit dar vie
ną čierkute ...n).

Motina, sėdėdama turgaus die
nomis Šiauliuose už "balagano” 
Šu priešais kabančiais tėvo da-. 
Tyfais rožančiais, o užpakaly su 
"gutfarcavom” (gutaperča—pir, 
niesnis gumos vardas) šukom 
ir panašiom prekėm prisiklausy 
dayo miestiško žargono. Tuo 
būdu,ji vadino prostitutę “poli- 
tična” — mat, rusai tokias mo
teris vadina “publična”’ ir per 
mūšų liaudies prižnię perėjęs 
lėš "publična” žodis pasidarė 
"političha”... (Gal čia niūsti žmo! 
nių galvoje pašhnaišė ir iš rusų 
iirdėlas gėrbi ngifnią reiškiąs 
žodis apie poIiliiYeš kalinės: "jio- 
liticria”)...

l "Na, ir paleido gloriją!”, (tai 
apie bliaunantį vaiką: "gloriją” 
kunigai bažnyčioj^ giedojo?..).

"Kad tik būtų ko — ir kiaulė 
gaspadihė^” — mūsų liaudies 
posakis. (Tiktų kaip įžanginis 
"motto" virimo knygai?...).

“Kūma, kūmute, 'kumele!...”: 
taip ragino siena kitą dvi gė-

rikės... c

“Rytoj eisiu ožį vilkt!...” 
— reiškia: eis išpažinties...

"Ei. tu. piliutai!...” sakydavo 
niapb 9 pėstininkų pulko 2-roš 
kulkosvaidžių komandos karei
viai; vienišė kitam, (buvau vir-j 
šilą). "Piliūtas” — žodis be jo-'y
kids reikšmės, bet mes "jau
tėtu” jo “turinį”...

. "Geriau eikim pėsti — reikia 
ekštrasaiz!”, man žiiaoma Čika-, 
gos lietuvė vis vartodavo “extra 
size" vieloj “exercis* s”...

Arėjas jVitkauskaš
I 

Piknike t ' *
Vyrai gėrė gerą girą, 
Po medžiu, prie pat tvoros

“Žiūrėkit, eina čiciripka"’ 
buvo kareivių žodis reiškiantis 
“mergina"... kareivį Mažukną

Kurie negeria g)'ros.

\ lens iš jų užsistojo 
Ir taip pasakojo: i

4 Oi tai buv'i, Ui nutiki:
r Algiukas prarija sauj* skatiku...

— Ei! Vyručiai, gerkit girą 
Ir vaizduokit šaunų vyrą, 
O jei jums kas netikės, 
Įrodymų nereikės: 
Nes, jei gersia tiktai girą, 
Įrodymas savaime yra.

Esantieji ten prie baro 
Savo burnas atidaro:

— Neklausyki, kas ką sako, 
Ir nekvai-šinkit galvos.
Jei neišgersi stikliuko,
Nebus kūno ir jausmų darnos J

Tadas Dūdele

Seniau ir dabar »
"Nepriklausomos Lietuvos’^ 

38 nr. A. Lukošius rašo apie jau
nystės atšiminiiifidš IR žv'ejyftąj 
plikomis rankSints. - ĖyĮjih&ą-j 
maš tokią žvejybąj sū. Kkiiądolę 
ipraktū meškėnojiiiiti,’"Ji’s ’tktį 
rašo: , i

i .» : .. .ri' t •

"Anais laikais savame krašte 
mes. paaugliai, tik rankomis yą; 
saromis ir teliudydavome.
da mums atrodė, kad tai nio.dęr-i 
nu. Nesijuokiu vyrai iš jūsų; 
kad nežinote 'apie“ tcŠET ŽlivaViy 
mą. Šiame krašte ir-man nieko- 
panašaus neteko ne tik matytii 
bet ir girdėti.

Nežinia, ar ta mada dūr’ne
pasiekė šio krašto, ar karšti šu- 
u-ukdė, ar iš. viso poniški kana
diečiai nenori savo Daltii rankų* 
vandenin kaišioti. .

Sies, naujieji .atėMai, kartais] 
ko nors pyktelėję, iriianie ir iš- 
drožiame išdidžiai, kad šis kraš
tas ir visas kontinentas nuo Eu^ 
ropos bendrai imant, yra atsili-t 
kęs nemažiau 50 nietų. :

Tai kažin, ar ne dėl tos prie
žasties šios šalies žnidtiės dar^ 
nieko nė nežino apie tokį žuva^ 
vifną plikoinis rankomis”.

šiuo klausimu turėtu stisirū- v 
pinti Čikagos ir Cicero meške-; 
riotojai. Medziofojas

ko jie šypsosi?

(Daugelis viso pasaulio ihe*į 
liininkų ir psichologų jail senai 

J suka galvas ir nori atspėti, ko
dėl Michaelangclo Mona Lisa 
šypsosi ? t

Lygiai toks pal klapsimas ki-r 
lo ne vienam Amerikos lietu
viui žiūrint į “Tėviškės Žiburiu’* 
10 nr. 7-nie puslapyje atšpau 
dintą trijulės nuotrauką ir ska 
tani po ja esantį parašą: “JA 
senatorius Robert Dole (vidury
je) tarp JAV Lietusių Bend
ruomenės krašto valdybos pirrii; 
A. Gečio ir LB veikėjo J. Urbo
no balticčių surengtame prfė? 
m?me Vašingtone rugsėjo 22 d; 
prie'š demonstraciją už Žmogau^ 
teises^’.

Atsakymą greitai surado vie
nas jaunesnio pilstytojo vyresP’ 
nysis padėjėjas: “A. <Ječys ir J. 
Urbonas gėdingai šypsosi, ap- 
gavę “TŽ” redaktorių ir skaity
tojus, ncs\vidunje yra ne šen. 
Robert Doiev.

Politika, liežuvis ir Sibiras
Lietuvis klausia i Lietuvą at

vykusį maskolį:

Ir skaičiuoja žygius savo, 
Vis prilenkdamas po nagą, 
Kur ką vogė, kur apgavo.
Dirbo dypas tik tėvynei, 
Pirštais plunksną“ vis vedžiojo; 
Augo 'dypo piniginė, 
Kai sėdėjo jis Valdžioje.
Dirio dypas W 
Ar thi dieną, ar lai rialc'tį, 
DirRo rusiii, dirlSo p'rūsŪi, 
Jei lik gavo leo palakti.
Suiikiai vargo jis stovykloj 
Dėl gėrovės brolių savo, 
Svėrė tMukiis ant svarstyklių, 
Svorį nykščiu Ldre^ūvol..
Trupidėiius šc&oiado 
Sąžiningai operavo, 
Vaikus .gynė jTs.'nub lia’do, 
0 plytelėms spekuliavo.
Cigaretės ir ptfpelės „ .
Ir kfekvierias e&iklas kitas, 
Jei tik tiko prie širdelės, — 
Greitai tRpo hifrašytas.
Hoirto sapiens lageriniu 
Nėt ,ir Isurilė irieštj valgęs, 
Šaiiclelyjė nfai^ariho 
Kaip .karalius tikras elgės.
Dieną naktį vis budėj'o, 1 ; 
Ar kur kiaulė nęįlipo, 
Ar;jau knisti nepradėjo 
Taurų vyrą .knisaus šnipas.
G diversijai’:p^Šūfžti/
Telkė karštuspšlrijdtus, 

t&tiizti■■ 1
Net' dvasiškį šv&taprdtį. ’ ’
;Mų$e kųn^tiin. j£.^rhnątoui

Gynė tautą? aiškiai, matom, 
T^h prie maišto smdėliuko...
Musų dypas ir.-šikagoj
Per dešimtmeti Šį r viršum
Jau išvarė gilią vagą* ' 
Kepriveręs niekur pirštu.
Čia atvvkęs kombinavo, 
Tvėrė bizni ir. drilūgiją, 
Rinko centus brolijų savo 
Remti mūšų išeivijai.

RąŠė straipsnius, į gazietas, 
Į N^ujieitiš ir į Draugę, 
Kiti žinotų visas sviestas, 
K&p iždėlis puikiai auga.

Augo iždas ir žaliavo,
Tik žydėti nežydėjo:

: .Pirma ląiko išgaravo
Iš po rankos geradėjo.
Ir Jie įžAo platus plotai 
Dar atliko tarj) Sypiikų 
i)ypo gatyai diplomuotai 
Dėl veikimo ir dėl šlakų.
Ėinė kelti mintį naują 
Prie bokalo ir gazietos,

} Kad surinkti latrų gaują 
Reikia greitai čia ant vietos.
Susirinko latrai gausiai
Iš Šikagos ir’rajono, 
Dypo žodžiai latrų ausiai 

\Buvo švelnūs ir malonūs.
* -- '■ ’ -y.-

Latrai klausė, dypas sakė, 
Skelbė mintį keistą tokią, 
Kad ruskelisš tai ne blakė, 
Ir ne tiesa, kad jis dvokią...
Kad bendrauti su burlioku
Jau pradėjo visas svietas, 
Ir, kaip sako, apsimoka 

r šitas biznis negirdėtas.
i Kad Kubilius puikus vyras, 

Nors apžėlė jis Maskvoje,
■ Bet jo iiiintys baisiai tyros,
: Lyg upelis Šiluvoje.

Kad ir mūsų papa Romoj 
Pripažino jau de fakto, 
Tik veikėjai, tartum, bomai 
Neparodo jokio takto.
Kad ĮgrĮso mums ant galo 
Kendi, brendi, koka — kola, 
Norim vodkos mes ant stalo, 
Norim gerti su maskolių...
Mumis patinka jo va tinka 
ir rubacha risavota, 
Niepostavit on naš k stienkie, 
Bus mums viskas dovanota.
Eikim drąsiai su maskolių, 
G'erkim vodką kibirėliais 
-Ir vadinkim mes jį broliu, 
Nors ir siųstų- Šibirelin.
Mes padėsim ir Tėvynei, 
Tik, vartokime kiek proto;
Dar pridėsiu jūšų žiniai, 
Kad tai darbas patriotų.
.Kain neaiškūs žodžiai mano, 
Kad čia darbas patriotų, 
Tepaklausia tas tą paną... . 
Žurnalistę diplomuotą.

, Taip kalbėjo Zaratustra...
y Ne, iiėtie.sa, čia jau klystu, — 

jšilaip kalba senas pūzdrą, 
Smarkus priešas ateistų.
Kalba pūzdrą sau Šikagoj 

. Ir skaičiuoja žygius savo, 
, Vis užlenkdamas po nagą,

Kur ką vogė, kur apgavo...

[

Žvaigždės mirga, mėnuo šviečia, 
Pailsėti šaukia,.
Jeunoi.. mintys širdį kviečia, 
P»s mieliausią plaukia.

(jovaras)

lib iš užpakalio, o žmogaus iš 
visli pusių. Liettrvių patarlė).1* a rvciGS ♦v f T 1 wfl wj VI B y V 1W 

M <7 ♦

- . (Tęsinys)

Pirmą kartą mūsų krūšto gyvenime skelbiama 
rinkiminė platforma, po kuria yra ne plutokratinių par
tijų vadų, ne kyšininkų, kapitalistų, dvarininkų ir kitų 
valdančiųjų sluoksnių “asmenybių”, bet paprastų darbo 
žmonių, kaimiečių, darbininkų, inteligentų, liaudies ko
vos organizacijų ir darbo masėms artimų sąjungų para
šai. Tuo aiškiai rodoma, kad “Darbo Liaudies Sąjunga” 
— tai visų darbo žmonių, visų, mūtų išlaisvintą tėvynę 
mylinčių patrijotų sąjunga. Darbo Lietuvos Sąjungą re
mia visi dori Lietuvos piliečiai nežiūrint savo medžiagi
nės padėties, tikybos ir tautybės, nes ji kovoja dėl visų 
darbo žmonių reikalų ir teisių, dėl gražesnės ir laimin
gesnės mūsų tėvynės ateities. r.

Darbo Lietuvos Sąjunga — tai liaudies valios reiš
kėją ir liaudies vienybės Įkūnytojo. Tos sąjungos suku-, 
rimu liaudis parodė savo vieningą nusistatymą suglaus
tomis kovos eilėmis eiti Į rinkimus, kad balsuoti už savo 
geriausius sūnus ir. dukras, už savo reikalų ginėjus, už 
savo gražesnę ateitį ir laimingesnį gyvenimą. /

e Gražiai nuaugusi mergina 
sakė savo vedusiai draugei, kad 
ji visa vasarą kaitinosi saulėje 
ir nesėkmingai ieškojo busimo 
yyro. Draugė jai patarė ieško
ti mėnulio šviesoje.

e Sutartyse ir garantijose bu
vo ryškiomis ir vos iškaitomo
mis raidėmis paragrafai: pir
mieji duoda, o antrieji atima.

• NcpąiikrintoiJifs žiniomis, 
pa veikli “Saujiis skalikų” gau
sių recenzijų, pornografinių pa-? 
veikslų kūrėjai dlitaVė paišyti 
Ievą liė lygos lapA, net apslrch-' 
gilsią.

it Gaidys save laliai vertino:, 
jis buvo įsitikinęs, lead ryliirelis 
išaušta vien dėl ’jįičdtjjhno.,

• Yra kvailių.'ųulkančių Ap
simesti protingais. Daę ir dailiu- 
.yra Jaunimo ceuu-bj'^n^ji '

n, Ka<i TtžsaRytas sašitKas imtų 
Slhtštfe hbt karilo? Svočia, at. apsimeta kvailiais, kad galėtų, 

kitus sbkvailinti.

&
e Moderniam restorane pa- 

davėjas klaūsė šveefą, ar jis no
ri, kad užsakytas šašlikas bfetif

šakė: “šašliką atneškite ftedėlsf 
ant lėkštės, o sąskaitą galite pa-

• Bijok jaučio is priekio, ark* mauti ant kardo.

Darbo Lietuvos Sąjungos paskelbtoje platformoje 
išdėstyti visų anksčiau Smetonos ir jo pakalikų mulkin
tų ir niekintų reikalavimai. Darbo valstiečiai, darbinin
kai, tarnautojai, šia platforma paskelbė savo kovos pro
gramą. Kiekvienas šios platformos reikalavimas išreiš^ 
kia darbo liaudies valią, ir darbo liaudis gerai žino, kad 
visi jos dabar išstatyti, reikalavimai bus. visiškai paten
kinti, nes jos atstovai Liaudies Seime, bus-geriausi dar
bo žmonių gynėjai. Darbo liaudis žino, kad sutriuškinus, 
liaudies priešų valdžią, ji galės per savo tikruosius ats-. 
tovūs įvykdyti visus tuos savo reikalavimus, ' 'del kurių 
ji kovojo virš 20 metų. . .. ..

Lietuvos Darbo Sąjunga laisves kovoje . gimusi, ne
nugalima darbininkų valstiečių ir darbo inteligentijos 
sąjunga. • :

Liaudies priešai, norėdami, sulaikyti liaudies masių 
kovą ilgus nietus kalbėjo, apie “tautos ’vienį^^pjė.j^ 
naudotų ir išnaudotojų, apie kapitaliątų,. ir dyš£W.®ktl> 
apie dvarininkų ir darbo  ^valstiečių —4iviėbjrbę”; ^Tokios 
vienybės niekūdoš nebuvo ir niekadofenegalėjff’tfeti*: ė- 
ra vienybės, tarp liaudies’Ir jos 
ir galinga .vieiiybė, tai.dafbb 
stiečių ir
lią dabar išreiškia Lietuvos).

Lietuvos Darbo Sąjunga.yYa VfšįSmetonų^irLskutaų 
nukankintų,.išnaudotų,,paniekiau lę p^lėgtiį sąjungą, 
sąjunga visų tų,. kurie kovdj©.dėl;:inūsų jHaiįi^skbiinėš 
ir dėl broliško Lietuvos ir Sovietų SąjungosA#- 
dradarbiavimo. ’‘

Didžioji Sovietų šalis, jos didyyrigka .^ajįinįnkų ir 
valstiečių Raudonoji armija atnešė, mūsų .-liaudžiai, laisvę 
ir laimę. Tik Sovietų Sąjungos dėka mes dabar; galime 
riiikti Idisv^, dein'čkr^tihį seimą ir patys, nuspręsti savo 
likimą. .'Darbo Liętuvps.’Šąjūnįja ’koVojl dėl ifęfuvos ir 
jos Didžiosios Sąjungininkės draugystes pagifinimo ir 
išplėtimb. -

Visi, kanLbrangi - laisve, Lūrii bta’ngi 
laisvė, Visi, kas su dėkiūgtimu ir.viltimi žiūri į niusų iš
laisvintoją Sovietu ‘S^jūngą, telkiasi aplink Lietuvos 
Liatidiėš Sąjuiigą ir Ijaišubja ūž jos’kandidatuš į Liau- 

‘dieš ^Seiniį -
Tegyvuoja Darbo Lietuvos. Sąjunga! . .... ..
Tegyvuoja nenugalima ‘darbininkų, Valstiečių ir in- 

teligentijos sąjunga! .\
-r- - * *

Tegyvuoja liaudies rinkimai į 'demokratinį
Seimą! j

Lietuviu ^teises” c.
IŠRAŠAS Iš:

“Lietuvos Aidas”, 1940 m. liepos-B d. . Nr.
319 (5528). Šėtadiėiris, pšl. l. #

LAISVOSIOS LIETUVOS RESPUBLlifoS PiLIĖfeiAI

Mūsų vyriausybės nutarimu liepos mėn. 14 <1. \lsbje 
Lietuvoje įvyks tinkimai į naują Seimą, kuris turės* iš
reikšti laisvosios Lietuvos liaudies Valią ir troškimus.

Ilgus metus mūsų šalyje viešpatavo smurto, saviva^ 
liavimo ir beteišilkūnio rėžimas; Saujelė plutokratų ir 
liaudies išvadikų priešakyje sir Smetona įvykdė ' 1926 
metais gruodžio 17 d. smurto perversmą, išvaikė teisėtai 
rinktus liaudies atstovus ir likvidavo paskuĮinife denior 
kratinių laisvių likučius. Mindžiodama liaudies tbises, ji 
pavertė valstybės aparatą pasipelnymo h* asmeniniojpra^ 
iobimo dkrbb-žmonių sąskaita Šaltiniu. Jai buVo sveti- 
fhi Handles rėikklal . ...• . i

(Bos daugiau) : - “ o c ? i
_______,_____ _  f
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V4 * r’-ą-* i * \
JVadmamos lietuviškųjų studijų Vliko atstovas SI. Lūšys pasi- 

-i r savąitė
Studijų;.savaitė šiemet vyko 

[Anglijoje,.netoli Londono esan
čiame Eghanie, ĮŲngswood Hali 

'^College Damdose. Pirmosios dvi- 
•jdešimj: studijų savaitės vy-
;kcn'Vokietijoje? - r
v. Šįenieliitės Studijų savaitės t 
:prOgrama ‘buvo nemažiau, o gal 
-net rir./daiigiau perkrauta negu 
Skitais metąjs. Ypač gausi ir tu
rininga buvo ji paskaitomis bei 
•menine dąlimi.
v Pirmieji dalyviai pasirodė lie-

{džiaugė, kad didžioje spaudoje 
(pralaužtas tylos sąmokslas Lie-< 
tuvos atžvilgiu. JAV-bių politi
kai domisi mūsų' byla. Išreiškė 
viltį, jog netrukus ateis laikas 
kai Lietuvos okupacija nebeap
simokės pavergėjams nei mb- 

1 rališkai, nei politiškai, nei ūk š- 
kai. Nusiskundė, kad iš Eu
ropos sostinių pučia žvarbestf 
vėjai. Siūlė sudaryti energin
gą Vliko atstovybę, kuri lanky
tų vyriausybes bei įtakingus po
litikus ir Lietuvos bylą pakreip
tų gerojon pusėn.
. Didž. Britanijos Lietuvių są
jungos pirmininkas J. Alkis, at
vykęs iš lietuviškojo jaunimo 
stovyklos sodyboje, perdavė ten 
[stovyklaujančių per šimto jau
nuolių sveikinimus. Priminė, 
kad Didž. Britanijos Lietuvių są
junga Švenčia 30 metų sukaktį. 
Lietuviai šioje saloje per daug 
užsidarę nuo Europos, ši savai
tė teikia gerą progą susipažinti 
ir suartėti. Perskaityti sveikini
mai raštu.

Paskaitų ciklą pradėjo nuo
latinis Studijų savaičių paskai
tininkas ir dažnas moderatorius

jdurd.iehįj^'Kingsu'pod Hali ko
legijoje juos sutiko rengėjai Vil
činskai iš ' Londono ir M. Lan
das iš Muenchėno.' Sū kolegijos 
ipersonalu jie nurodinėjo kam- 

: barius, kurijose»svečiai po il
gos ir vąrgitiaiiČfc>& kelionės ga- 
Įįėjd pailsėti,, O kęlionė iš Vokie- 
.tįjos. traųkmiūUp^j kanalą lai- 

tVU,) po Ip^v'ėi traukiniu' ir auto
busui . truko 718 iri daugiau va
landų. <• .
’ ‘Po' y aką rienėsjyyko bep ro- 
grąnunis -sušipąžlriimas prie ba- 
ro.'Kąi kūš pašigėdo. dalyvių iš-
^Lų&imp Ir pristatymo/ nes jų’dr. J. K. Čeginskas iš Muenche- 
sąsfatas.ši'oįę. šąvaitėje buvo gan 
skirtingas-riucr ankstesniųjų, tad|,navičius ir lietuvių tautinis at- 
■nęmąža būva ^nepažįstamų.
f. NNLV.Liėtuyiškųjų študij ų sa- 
yaitė. pradėtą .rugpjūčio 1 rytą.

I

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

Tėviškės parapija švenčia 
25 metų sukaktį 

Lietuviu iiut>*- 
s parapijų lapkri 

čio 27 d. švenčia 25 metų šios
• parapijos gyvavimo sukakti 

Įvyks iškilmjngos pamaldos
' parapijos iraužyėioje (6611 N

Šiai sukakčiai paminėti ru<> 
ieidinvs. Sm ukiai šiai 
rengiasi ulioias, Jauni 

i u vija ir

m a s 
šventei 
»iio Jatulis 
pai apiječ/ai

Šios sek 
i kviesti k u 
1 Amerikoje, 
I tijoje: M Preikšaitis. prof. Ju
rėnas, J. Juozupaitis 
pys, St. Noimanas, P. Dilys.M. 
Kavolis, Alg. Žilinskas. K. Rai
bulis, P. Dagys, sen. 
Keleris, Ad. Gelžinis, 
rys, J. Urdzė ir kiti.

no. Jo tema — Dr. Jonas B'asa-

gimimas. Pirmiausia pastebė
jo, kad šiemetinis Basanavičiaus 

.... . (jubiliejus Lietuvoje taip pat mi-
Po vysk. Deksnio.sukalbėtos mali nimas ir pacitavo iš pogrindžio 
dos mpdęravįmą ą.savo rankas llaikraščio_ Aušros 5 numerio 
perėpiė.. Vasario: 16 gimnazijos reikšmingesnes vietas apie ju- 
direktorius ;V. -Natkevičius, M. biliatą. Glaustai peržvelgęs jo 
■^?J’is ;pa(iėk6jo Anglijos lietu-į biografiją padarė išvadą, kad 
viairis,r.xpa& inž.-JVilčinskams, už i---- *
Šios, kultūrinės: puotos suruoši
mų ir: glaustai apžvelgė Stud.- sa- 
yalČHį Istoriją .Europoje, paly
dindamas jas su-vėliau pradėto
mis ruošti iii-, JAV-bėse. šių sa
kaičių -tikslas — kūrybinio dar
bo •-paskata.Palinkėjo atsigai- 
yinti- ių^ktualine- mankšta ir 
pangard^Hioiti lietuvišku menu. 
. 1 Štud( savaitės rengėjus ir da
lyvius sveikino Lietuvos pasiuu- 
.^^skįmįtoi^lV^Bdidkas,' nu- 
Įpdydamas.vkad mūsų kova už 
jLietavps laisvę.; yra ;Hė ginklų, i 
*fet^4yas|Bėvkevą";:jsvarbū^išfik-

^yas^Ęaj'nepaldūžiieins'.i-lan-- sanavimui rizikuojama kalėji- 
^tit’^sąyaiię^susf'iprėfiįmui

j' 4 '

jubįliejųs Lietuvoje taip pat nu-

inors Bas. buvo kūno negalių 
kankinamas, bet dvasia milži
nas. Didieji jo darbai — “Auš
ros” įsteigimas, Didž. Vilniaus 
Seimo sušaukimas, Lietuvos 
Mokslų akademijos įkūrimas, 
Nepriklausomybės Akto pasira
šymas, tautosakos rinkimas ir 
tyrinėjimas, Istorinės studijos, 
politinė veikia, įvairių ūkinių 
draugijų steigimas ir kit Už
tat jis buvo vadinamas lietuvių 
tautos atgimimo tėvu, o vėliau 
ir patriarchu ir tų vardų nesi- 
kratė. Dabar Lietuvoje už pa
rodomą ryškesnę pagarbą Ba

'Po;trumpos pertraukos dr. A.

Gerutis papasakojo savo įspū- nebuvo įsileista, o tai pat ir į 
džius, kuriuos jam kadaise yra taikos konferenciją. Santarvės 
padaręs Basanavičius. Prelegen-^ valstybės statė sunkias sąlygas, 
tas pasidžiaugė gausiais klausi-! Jokia valstybe, neišskiriant nei 
mais ir pastabomis, laikydamas Latvijos su Estija, neturėjo taip 
juos vertinga paskata paskaiti-j sunkiai kovoti už savo pripaži- 
ninkui. ' ninią -kaip Lietuva. Pati pir-

^moji pripažino Vokietija 1918, ĮGeručio paskaita
Popiet dr. Gerutis iš Berno bimo.

kalbėjo apie Lietuvą kaip tarp-! Kaip anksčiau reikėjo sunkiai 
tautinės valstybių bendruome-J kovoti už pripažinimą nepri- 
nės narį. Pirmiausia jis paste- Į klausoma valstybe, taip dabar 
bėjo, kad Lietuva, Latvija ir Es- tenka dėti nemažesnes pastan- 
tija diplomatijos istorijoje su- gas pasipriešinti okupacijos pri
kūrė naują precedentą. Iki šiol pažinimui. Teisiškai labai svar- 
dar nebuvo atsitikimo, kad oku
puota valstybei ir po 37 metų 
dar būtų pripažįstama tarptau
tinės valstybių šeimos nariu. 
Taip pat priminė, kad paskuti
nis Lietuvos laisvės laikotarpis 
buvo beveik perpus trumpesnis, 
negu jį sekusi, okupacija., -•

Prelegentas dėstė, kad 1918 
gale buvo atsiradusios dvi Ijąė-r 
tuvos kai Maskva paskelbė Kaj)v 
suko vadovaujamos sovietines 
Lietuvos-Gūdijos valstybės įkū-‘ 
rimą. Tik pralaimėję-mūšio' lali- 
ke, rusai 1920 pasirašė su Lie
tuva taikos sutartį ir pripažiiio 
ją nepriklausoma valstybe. Pre 
legentas peržvelgė kelią į pri
pažinimą, pradedant Vasario 16 
Akto paskelbimu, kuriame, nu
matytas ir Lietuvos prašymas, 
priimti j tarptautinę valstybių 
bendruomenę, derybomis Lie
tuvos Brastoje, į kurias Lietuva

tų būti dtk 
miršo, k d

Ii 
m: j

.•asiexti

proga pa- £ 
gyvenantieji

i jąH. Dinn--

kun. A.
Fr. Skė-

Prisiminkime reikalngus mūs paramos
Ralfas Altos įkurtas tada, ka tautiečių tarpe jų yra. Yra lan

da tūkstančiai lietuvių pabėgo 
nuo vergiją ir mirtį nešančių ru 
siškų komunistų. Tarp kitų tau 
tybių pabėgėlių ir lietuviai vis-

tuoj po Vasario 16 Akto paskel- ■ a“dii^ ,be?^ni’
1 padėtyje. Amerikos lietuviai-.pil

bu išlaikyti jus nepripažinimą. 
Jei netrukus Lietuva atstatytų 
pilną suverenumą, |i nebūtų 
nauja valstybė kaip dešimtys 
dabar '■ nepriklausomybes gau
nančių kraštų;

Dr. Ai Gerutis šumihėjo'.įvai- 
rias iarptautines1 sutartis^ char- 
tas bei deklaracijas, kuriomis 
remdamiesi mes galime .reikl
iau ti . Ųię,tavai . apsisprendimų 
teisės ir, įąjsY.ėg^.Tąjp.^ąt, nuro
dė keletą teisės veikalų anglų 
ir Vokiečių-kalbbiriisį kurni; au
toriai smėrkiL 'šoviėtrhę' Pabal- 
tijo' kraštų okupaciją.'

Per gyVaš' diskusijas buvo ban 
doma išsiaiškinti: atskirų Lietu
vos pasiuntinybių teisiniai bei 
diplomatiniai statusai. Išreikš
tas rūpestis jų- tęstinuniu, ku
riam užtikrinti siūlyta nepagai
lėti net finansinių aukų:' Lietu
vos žmonės norį, kad jie'būtų

nai suprato savų tautiečių- tra
gišką padėtį. Jie būrėsi apie Bal 
fą, rinko rūbus ir aukas pini
gais, kad galėtų padėti nelaimės 
ištiktiems tautiečiams. Ne vie
nam pavargusiam, nusiminusiam 
ir nustojusiam vilties Balfas 
nušluostė ašaras.

Praėjęs karas ir toliau paliko 
skaudžias pasėkas. Dar ir dabar 
tūkstančiai lietuvių kančia ver
gų stovyklose, Sibiro tremtyjej 
ar skursta nustoję sveikatos ir 
pavargę-po sunkia gyvenimo naš 
ta. Balfo pagalbos ranka ir da
bar reikalinga Kam tarnavo svei ? 
kata ih sekėsi, tie savo darbu ir1 
sumanumu laisvajame pasauly 
'je gerai ar net labai gerai įsikų 
rė- Kartais kitų vargo ir rūpes
čių lyg ir'nepastebim. Bet kaip 

' tarp kitų tautų, taip ir mūsų

kiančių geros valios tautiečių 
pagalbos. Tas pagalbos prašy
mas geriausiai girdimas Ralfe.. 
Ralfas bus reikalingas tol, kol ‘ 
vergijoje ir laisvėje išnyks ne- 
datekliai ir vargas.

Balfe dirba daug geraširdžiu 
lietuvių. Tas darbas ypač pagy-i 
vėją spalyje — Balfo mėnesy
je. Visais prieinamais būdais Bal 
fas stengiasi surinkti galimai 
daugiau aukų vargo sumažini
mui. Balbo talkininkai eina nuo 
durų, prie durų prašydami au- .* 
kos ne sau, bet savo artimam

tarpiautiskai atstovaujami.. Pri 
eita išvada, kad svarbiausia yra 
paveikti viešąją opiniją Lietu- j 
■vos naudai.. . ,

broliui lietuviui. Dauguma juos 
pasitinka su gera širdimi ir pa 
g- 1 išgales atiduoda savo auką. 
Pasitaiko ir tokių, kurie pasi
rinka rūškanu veidu, ar ir visai 
nesileidžia O ;š tikro, kiekvie
nas padorus lietuvi* t ems pasi- 
šventusiems darlininkams turė 

nga.s, k. d ir jį neuž- 
api nkė ir jo namus 
it. fo talkininkai ga 
Vieni gyvena toliau

ituviššų kolonijų, kitų ir 
Baris n tu; i. Jų „uka 
.sieks pasiunti nt tiesiai 

ą ar teik ant kuriam nors 
ivmim aukų rinkėjui. Chica- 
;? auką galima atiduoti ir per 
Larcus radio programos vedė 
p. Daukuvienę.
Kiekvienas aukojantis turėtų

vadovautis posakiu Geriau 
duoti, negu prašyti. L-uguma 
kam nors padėję ar sušelpę jau
čia moralinį pasitenkinimą. Tai 

! yra atpildas už parodytą gerą 
i širdį. Be to ir sušelptieji visuo- 
Į met pasiliks dėkingi savo, kad 
ir nežinomam geradariui. Reikia 
manyti, kad šį mėnesi neliks nė 

. vieno lietuvio neprisidėjusio prie 
Šio kilnaus reikalo

P. Venclova

SUSIRINKIMŲ

l

Marquette Parko Lietuvių Namų 
savininkų draugijos narių susirinki
mas bus spalio 21 d., penktadieni, 
7:0 vai vak. parapijos salėje. 6820 
So. Washtenaw Ave. Yra svarbių rei
kalų aptarti. Yra pakviestas paskai
tininkas. Todėl laukiame gausaus 
dalyvavimo. Stasys Patlaba

jau xuns laikas atspausdintą ir galima gauti KuygQ rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose Knyga aprašanti paskutinių 30 (1869-1959) inetų 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psi. Ka ru 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. ___ _

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirm<^ 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos 
nyČios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių nuomų biografi
jos. Duoti dokumentai katažSsku, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ^ban
kai ir kt. 1

Norinur ji ita knyga UlgytL prašomi parašyti čekį arba Honey 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu tr pasiųsti:

1735 So. Halsted St, Chicago, HL 50608

•į
a
I

1 ■ 
.1 I
1 I
I

5 Taupykite dabar H

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

ITSt So. H&Irted SL, Chicago, HL 60608

1739 So. Halsted St, Chicago, UL 50608

sąskaitos

bm išaustos, jei Įl . 50 "Čekis arba Money Orderis 
t \ ė tokiu adresu: 336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senus Įe 

gyvenfoĮus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu' sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai. <

Persiuntimui pastų reikia pridėti dar 50 tentu.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

iąii^jįp^llėl ih galinią gauti knygų rinkoje

POLITIKA
r knyga fipie Amerikos lietuvių pastan-

Chicago, III. 60608

t

1739 So. H&hrted Street Chicago, Ellin obi 50608
■7
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1
lta Ir laidini*! yra
MAŲJIBMOfR, 172? U. H A LITI D ST., CHICAGO, f

PM. F. Pakarkite, KRYtlUOčIŲ VALSTYBfcS SANTVARKOS 
BtVOtAL 176 psL dokumentuot* istorinė studija apie prosu likimą. 
JjJni «- x .
;■> .Vw« ItoUttb. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ t

KNYGA- GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvi* kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
fertiūvia,’ privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis.fiį fereūvia,’ privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis. 

Cta tutalnėUi[ knygai , galiina užsisakyti Naujienose.
<; J»Wi KapeHmlut, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
dfiAat Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 
loM Vokietijoje. 273 ptl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

JoaaM KapaJI»»«k»v llEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuritnėlo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
•tniota. KO pal Kains 7 doL

į I RAGUTI J IBFOMIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1FFUV0*. 
buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose.

ir PUangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
ijo ir ką jai žmonės pasakė. ft5 p«L $1.50. Yra taip pat 
atokaita.

•wJtaelre SATYRINĖS NOVĖLtS. Genialaus rusu rašytojo 
K Mrtyrtnlu novelių. 199 pust, kaina $2.
•'. - 0?WvreWta, KILIOM* J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au- 
taftan pastabumą neapgauna IntuULrto ir tgitpropo propaganda bei

....................U.M

... ■ J.. . F*' • - « *-• ^9 . .

ir
. - . - • <-

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA'GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gu»»n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, lipančius”1905 

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susl- 
______ rūpinimą. _____________ ■ _ . . . - • ' M.00 
Dr. A J. Guiwn — DANTYS, jtj priežiūra, sveiksta ir'įrnii*.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršeliai* tik ■__________________________

Dr. A. J. Gu«mh — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiaL Dabar tik _______ ___

Galima taip ĮMt už*l*akytl paštu, atslurrtvv čekį arba money orderį, prie 
nurodyto* kalno* pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. <0508

sxce

iVE RS

Į»**II|WI į

<*rv'- ■ ■ ' 'N:' J

Pas mm taupomi Jūsų pinigai *t- 
J Įteks didelius darbus. Pirma, jie pa- 
i deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 

• užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

• Ji

u

■

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psL

minkšti viršeliai_______________________________ S2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai____________M.50
3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ 52.00
4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl._____________ -j_______________ 11.00

1800 So. Hoisted St.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Lėktuvu piratams nesiseka

gauti tikslesnių apie juos žinių. Susirėmimo metu žuvo 
visos ekspedicijos vadas, bet jo pavaduotojai viską sėk
mingai baigė.

Tai buvo pats skaudžiausias smūgis, kuris buvo kir
stas teroristams. Izraelio kariai buvo sveikinami už ge
rai ir sklandžiai atliktą darbą. Jie ne tik išlaisvino pa
grobtus izraelitus, bet jie gerokai apgadino, dešimt Ami
no naikintuvų, kuriuos- jis buvo gavęs iš sovietų val
džios. — j/, į

Pirmadienio naktį lėktuvij grobikams buvo kirstas 
dar smarkesnis smūgis, šį kartą jį organizavo vokiečiai, 
turintieji kitus metodus ir kitokius kovos būdus. 28 vo
kiečių gi-upė kirto lėktuvuose įsigalėjusiams terorizmui 
skaudesnį smūgį, negu žydų. Į nelaimės vietą jų atskri
do net 60. „Bet jie apskaičiavo, kad toks didelis karių 
skaičius nereikalingas. Jie buvo įsitikinę, kad 28 vyrai 
gali ne ti klikviduoti lėktuvo viduje esančius teroristus, 
bet gali išlaisvinti visus 86 įkaitus ir išgelbėti milžinišką 
lėktuvą nuo sunaikinimo. Jeigu būtų kilęs reikalas pa
naudoti daugiau karių, tai ir kiti 32 būtų paleisti į dar
bą, bet nebuvo reikalo. Ir '

Izraelio žygio metu žuvo ne tik ekspedicijos vadas, 
bet gyvybės neteko keli įkaitai. Ugandoje gyvybės ne
teko keli aerodromo sargai. Tuo tarpu vokiečiams pavy
ko taip švariai visą reikalą atlikti, kad nežuvo nė vienas

M. ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba)

A. SVILONIS ti paveiksliukai rodą nepriklau-
Prieš du metus arabų ir vokiečių teroristams pavy

ko pagrobti lėktuvą, iš Izraelio vežusius keleivius į Eu
ropą. Didelė grobikų grupė, susidedanti iš vokiečių ir 
arabų teroristų, privertė lėktuvą pasukti į Afriką. Ke
lionę jie baigė Ugandoje, diktatoriaus Idi Amin viešpa
tijoj. Jis pats atvyko Į aerodromą, pasveikino teroristus, 
patarė jiems, kur laikinai padėti keleiviuis ir viską pa- 
tvarė, kad keleiviai turėtų pakankamai maisto ir nerei
kėjo jiems degti karštoje Afrikos saulėje.

Teroristai ,radę saugią vietą, pradėjo derėtis su 
įvairių valstybių atstovais. Jie reikalavo paleisti Izrae
lyje, Prancūzijoje ir kitose valstybėse esančius nuteistus 
kalinius. Minėtas lėktuvas išskrido iš Izraelio, todėl ja
me buvo daugiausia izraelitų. Grobikai norėjo išlaisvin
ti Izraelio kalėjime ilgiems metams nuteistus teroristus, 
išsprogdinusius Izraelio keleivinį lėktuvą ir aerodrome 
nužudžiusius kelis nekaltus žmones. Derybų metu buvo 
susidaręs įspūdis, kad teroristai tikslo pasieks ir kalėji
me laikomus savo draugus išvaduos.

Bet likimas kitaip lėmė. Izraelio vyriausybė, vado
vaujama Iciko Rabino, buvusio Izraelio kariuomenės šta
bo viršininko, iš vienos pusės siuntė specialius atstovus 
derėtis su teroristais, pagrobusiais lėktuvą su Izraelio 
piliečiais, o iš kitos pusės pradėjo ruošti specialią karo 
jėgą įkaitams išlaisvinti. Pirmon eilėn teko surinkti tik
slias žinias apie aerodromą. Vėliau reikėjo patirti, kur 
priešas laiko įkaitus ,kad būtų galima įsiveržti į Ugan
dos teritoriją, pasiimti įkaitus ir parsivežti juos į Izrae
lį. Pirmiausia planą turėjo paruošti štabo karininkai, o 
vėliau teko apmokyti karius, kad jie sugebėtų atlikti 
savo uždavinį greitai ir tiksliai. Mažiausia klaida 
pagadyti visą ekspediciją.

Šiai ekspedicijai Izraelio karo vadovybė davė 
lėktuvus, aprūpintus pačiais naujausiais ginklais ir 
kiam darbui reikalingomis priemonėmis. Lėktuvai 
siekė Entebės aerodromą, likvidavo visus sargybas 
sius vokiečius ir arabus, susivedė aerodromo salėje
vusius įkaitus, apgadino pačius aerodrome stovinčius, apmokyti. O kai jam buvo pranešta, kaip tie .komandos 
Idi Amino naikintuvus ir ramiai išskrido į Izraelį. Pa
kelyje sustojo Nairobi aerodrome, pasiėmė degalų ir 
parvežė veik visus pagrobtus keleivius. Parsivežė ir

vokiečių karys. Visas reikalas buvo taip suplanuotas, 
kad liko gyvi visi įkaitai. Gyvybės neteko teroristai, už
traukę tą nelaimę žmonėms. Bedugnę po kojomis paju
to ir patys įtakingiausio tarptautinio teroro organiza
toriai. Vieni jau skaičiavo milijonus dolerių, o antrieji 
tikėjosi išeiti iš kalėjmo, kaip buvo paleisti japonai, bet 
čia visas reikalas nuėjo ne tais keliais. Atsirado geresni 
planuotojai, prieš visas teroristų svajones. Vokietijos

9®
somos Lietuvos skurdą, o šalia 
dabartinės Lietuvos kombainai. 
Kąs turėjo paradyti mūsų ątžįį-

tris 
to- 
pa- 

ėju- 
bu-

(Tęsinys)

girsti jų skundus ? Pranui Petro 
Iš viso, kyla klausimas, ko jie niui nė vienas jų nepriminė,.kad 

. .... , ... , . .. šia išvyka siekė? Nemanau, kad “Tėviškės” draugija pasirūpih-
kalejime sedmtieji trys teroristai, patyrę apie Mogadis- pagilinti savo profesinių žinių.. tų tais tūkstančiais'lietuvių, ku 
ko aerodrome įvykusią nelaimę, pradėjo žudytis, nes Juk tai pirmiausia buvo pasitar rie kankinami'Sibiro kącętuose?

1 . nauta “Tėviškės” draugijai šie- Kodėl gi draugija nesirūpipa. Jtj
Somalija yra nauja valstybė. Somaliečių tauta yra i°s tikslams ir pilti vandenį išvadavimu ir grąžinimu jįJętiį- 

iant okupanto malūno. Išeivijos yon? Aišku Šatas su sąyo kom- 
< lietuviškoji visuomenė su neri- pąniįa atsakys, kad taip klausti 
mu laukia, kuo galėtų pateisiu-j būtų buvę nepatogu ir nęt. pa
ti Donatas Šatas šią ekskursiją, vojinga. Tai-ko ten tik;
kurią- globojo minėtoji draugi- pasigėrėti kolchozais?. Ar tokia

jiems buvo aišku — laisvės nebus.

yra sena, biblinė, kaip ir izraelitai, bet valstybė tiktai 
dabar pradeda formuotis. Pirmuosius ginklus somalie
čiai gavo iš Sovietų Sjąungos. Somalijai, kaip ir Egip
tui, sovietų valdžia ginklų pardavimą sustabdė. Vietoje

10.

nauta “Tėviškės” draugijai šie-

Mogadisko, kur yra dideli sovietų karo medžiagos San- da- Kodėl visi kiti šios ekskūr-. išvyka pateisinamą, vien pama-, 
“Abis Ababa sijos dalyviai tyli? Gal jie pa- tymu okupanto paruostų propa- 

— i.„j 4.„.- -------------------- gandai vietų ir •R.imKisk6se:mw-’
žiejaus, senų knygų '’-bibliote
kos?.. žinoma,, J ei būtų Pranas 
Petronis taip paklaustas, tai Jis 
nebūtų j žems -kėlęs.. atsisveikini
mo baliaus ir girdęs vodka ir de
šimtą dįėnų globojęs.-Už tąt, Juos 

, vaišino, kad Donatas Šatas į pa 
dangės kėlė Rumšiškių būitifes . . -_ • > ZT i

muziejaus niekur nematęs. Juo 
gali girtis visam - pasaulyje. . 0 
koks gi tikrumoje šio muziejaus 
tikslas-? Jis įsteigtas; :taip pat, 
propagandai, suniekinti mūgų, 
tautos praeitį, parodyti lankyto 
jams kokia buvo skurdi nepri
klausoma Lietuva, o dabar, ko- 

galvai” apie kalėji- kie puikūs mūrai, kokie pili-’ 
mus. psichiatrines ligonines, ku- kūs kolchozų tvartai. Tai, kas 

votojai ir jo paprašyti, kad jis'dyta su p. Jonynienės paruostu 
nuvestų juos ten aplankyti, iš- vadovėliu, kuriame buvo sudėlio

kėliai, rusų ginklai pradėjo plaukti į 
Priminė jiems, kad prieš kelis šimtus metų Etio- sakys, kad tai Jų asmeninis rei

kalas. -Ne visai taip! Ten kas 
pijos imperatorius pavergė somaliečius. ;Bet sovietų liečia pavergtosios tautos reika- 
agentai kurstė vienus prieš kitus ir Etiopijoje. Jie kur-.lą, kas liečia: mūšų laisvinimo 
stė seržantus prieš kapitonus, o kapitonus’prie genero- Jnstitucijas ir nepaisymas jų įs 
lūs. Kai seržantai išskerdė buvusius pulkininkus ir gė- ^1,nėra vien ekskūršan 

nerolus, tai sovietų valdžia sustabdė ginklų tiekimą So- kala3 visIJ Ieikalas lte_ 
malijai, o pradėjo juos vežti į Adis Ababą. Ši aplinkybėjčiąs pavergtąją tauta. Ypač ta-,

pėjimų, tai- nėra vien ekskūršah 
tų asmeninis reikalas, bet rei
kalas visų lietuvių, reikalas lie-

padėjo vokiečiams. Somalijos vyriausybė, sovietų val-'da, kai beveik kiekvieną dieną-muziejų. Jis pareiškė, kad- tokio 
džios agentų apgauta, stojo laisvojo pasaulio pusėn. Jo
sios galva pareiškė, kad jie yra prieš terorizmą. Jis 
smerkia svetimų lėktuvų grobimą. Daugiau somaliečiai 
vokiečiams negalėjo padėti, bet vokiečiai pasinaudojo 
kiekviena somaliečių žinia. Teroristai davė Somalijos 
aerodromo viršininkui vieną minutę lėktuvo degalų tan
kams pripildyti, bet šie nejudėjo iš vietos. Teroristų gra
sinimai jų nenugąsdino.

mus pasiekia skaudžios žilnios, 
■žinios, kaip Lietuva yra rusi
nama, kaip persekiojami lietu
viai, tardomi pasmerkiami mū
sų patriotai. Kodėl iš dvidešim
ties ekskursijos vadinamų moks 
lininkų neatsirado ne vieno, ku
ris būtų prasitaręs “Tėviškės” 
draugijos “

_ - . . ; _ _ ... mUS. pblCnicLLrlIltJS llgOIllIitib, ALI- Alio AVIVIlvZiU iax, nuo

Vokietijos kancleris, gavęs pranešimą apie įįęąįtų Hose sugrūsti mūsų laisvės ko- buvo jau prieš kiek laiko ban-
• • • Y ♦ Y Y T . • • n • • » 'w « a - v i .. v . L ' * • ? ’ — * 1išlaisvinimą, pareiškė, kad keturi milijonai dolerių ne 

veltui išleisti. Tiek Vokietijai kainavo 200 karių smogikų

kariai, pirmą kartą dalyvavę bet kokioje ekspedicijoje
kovojo ,tąi jis pradėjo telefonuoti draugingų valstybių galas. Visi būtų patenkinti, įskaitant ir arabus, jeigu 
premjerams apie jaunų vokiečių atliktą naudingą dar- daugiau ginkluoti 

nušautų teroristų lavonus, kad galėtų juos atpažinti ir bą. .Džiaugiasi ne kancleris Schmidt, bet patenkinta di-imtų.

dėlė žmonijos dalis, tokioms teroro priemonėms artėja

teroristai tokių priemonių nesi

je pažangu ‘
įi. : ■ \ '

Toksjšių vadinamų moksĮĮn^ 
kų, kuriuos globojo bolševikinė 
draugija, jų padaryti - tiįms 
porteriams pasikalbėjimai, rpdo, 
kad okupantui ši^ eję^ki^i^ jįų 
vb riaudinga.yKaųdinga, jnes ji 
nemažai j^sitarpavo Jo -^ry^- 
^aridai sustijiraiti;. Jų pareiški
mai bei liaupsinimai “,tarybinėšf 
Lietuvos galės .pasitarnauti oku 
pąntui ir Belgrado ‘ ko^ėępaiįp 
je. -KaV mfeų latĮvii1®1^ 
mų būs-patiekti; kaltinimai prieš 
okupantą y*Jit^eisti ten pągrin 
dinių "4®įšFį£;‘;paglemžimas,- • tai 
okupantas 'galės save teisinti ir 
šių mūsų ekskuršantų moksli.- 
ninkų padarytais Jam jpaląnkįąis 
pareiškimais štįHę^Taiybų įšįu 
;yą. Jog: ši (i 'pareiškimai jn*a kur 
kas' jam' WarbęsiH- jiįegu tų po
niučių, kurios-naftalinū^fakri- 
pusios -ten nuvykusios ^aųpsiįa 
.tarybines Lietuvos gėrovę, h «ie 
mokslininkai -pabuvoję ar išva
žinėj ę net ^>6r dešimtį' ’ dienų, 
nematė jokių suvaržymų. T5 
krai nereiktų nustebti, -jei oku
pantas Belgrade jų pareiškimai

Kur mūsų taip.yądinmi moks 
liniukai Donatas .-. Šatas Pasaulio 
Lietuvių Bndruomenės, -Kultūros 
reikalų vicepirmininkas nuves ? 
Juk tokiomis fpr^nįęuotOTnĘ 
eskursijomis'bei daromais pa
reiškimais varduo ant mūšų 
pavergėjo. .malūno, liaupsinant 
tarybinę Lietuva, joje išbujojusį 
mokslą, bet nematant vergijos 
gurkšnojant su okupanto. patai

jaut kavįaru...

A. ČECHOVAS

VEŽIME
(Tęsinys)

Šitas Cha novas, vyras metų keturiasdešimties, su 
pagyventu veidu ir suglebusia išreiška. jau pradėjo 
matomai senėti, bet dar buvo gražus ir patiko mote
rims. Jis gyveno didelėje savo sodyboje, vienas, nie
kur netarnavo ir apie ji kalbėjo, kad namie jis nieko 
neveikia o tiktai vaikščioja iš kampo j kampą ir švil
pavo arba lošė šachmatais su savo senu tarnu. Kalbė
jo apie jį taip pat, kad jis daug gėrė. Iš tikrųjų praė
jusiais metais per egzaminus net popieriai, kuriuos 
jis turėjo atsivežti, kvepėjo kvepalais ir degtine. Tuo 
met visas jo rūbas buvo naujutėlis ir Marjai Vasiljev- 
nai jis labai patiko, ir, greta jo sėdėdama, drovėjosi. 
Ji buvo įpratusi matyti egzaminuotojus šaltus, mąs-j 
tancius. o šis neatsiminė nei vienos maldos ir nežino
jo, ką klausti, ir buvo neįprastai mandagus ir delika
tus.

— O aš pas Bakvistą važiuoju. — tęsė jis, kreipda
masis į Marja Vasiljevną, l>ct. kalba, jo nėr namie?

Iš plento pasuko j kaimo kelią: Chanovas prie
šakyje. Semionas už jo. Ketvertas važiavo keliu, žin
gine, su įtampa išvelkant iš purvo sunkų vežimą. Se
mionas laviravo, apvažiuodamas kelią čia kąliieliu, 
cm p dažnai nušokdamas nuo vežimo ir padeda
mus arkliui, 'arja Vasiljevna mąstė vis apie mokyk
lą. apie lai. 1<< . bus uždavinys egzaminui — sunkus 
ar lengvas. Ir jai uvo apmaudu del žemietijos valdy
be > kurioje ii vai ar nieko nerado. Kuri netvarka.

štai jau du metai, kai ji prašo, kad atleistų sargą, ku
ris nieko neveikia, jai įžūlauja ir muša mokinius, bet 
josios niekas neklauso. Pirmininką sunku valdyboje 
rasti, o jeigu užtinki, tai su ašaromis akyse kalba, kad 
jis neturi laiko; inspektorius mokykloje būna kartą 
per tris metus ir reikale nieko nesupranta, nes anks
čiau tarnavo akcize ir insj>ektoriaus vietą gavo per 
protekciją; mokyklos taryba susirenka labai retai, ir 
nežinoma, kur susirenka; globėjas — mažai raštin
gas kaimietis, odos įmonės šeimininkas, paikas, įžū
lus ir dkĮelįs sargo draugas, — ir Dievas žino, į ką 
kreipus su skųųdais ir kur teirautis...

“Jis iš tikrųjų grąžus”, — pagalvojo ji. pažvelgus 
į Chanovą.

O kelias vis blogesnis ir blogesnis... Įvažiavo į 
mišką, čia jau sukt į šalį nėra kur, vėžės gilios, ir jo
se liejasi ir pliauška vanduo. Ir dygios šakos muša į 
veidą.

— Koks kelias? — paklausu Chanovas ir nusi-1 
juoke.

Mokytoja į jį žiūrėjo ir suprato: ko dėlei šilas 
keistuolis čia gv'vena? Ką jam gali čiupti šioje dyky 
ėję, purve ir nuobodulyje jo pinigai, įflomi išvaizda, 
plonas išauklėjimas? Iš gyvenimo jis neapturi jokių Į 
pirmenybių ir štai taip pat. kaip Seiųionas, važiuoja Į 
žingine šiuo bjauriausiu keliu ir kenčia tokius pat ne 
patogumus. Kuriam reikalui gyventi čia, jeigu yra ga 
limybė gyventi Peterburge, užsienyje? Jr rodytųsi, ką 
kaštuotų šiam, turtingam žmogui, šj biaurų kelią pa
versti geru, kad taip nesikankinti ir nematyti šios ne
vilties, kuri įrašyta veiduose vežikų ir Semiono; bet 
jis tiktai juokiasi ir matyt, jam vistiek ir geresnio

gyvenimo jam nereikia. Jis geras, minkštas, naivus, 
nesupranta šio atžagaus gyvenimo, nežino jo taip pat, 
kaip egzaminų metu nežinojo maldos. Mokykloms 
aukoja jis tiktai gaubliifs ir nuoširdžiai save laiko 
naudingu žmogumi ir liaudies švietimo žymiu veikė
ju. O kam reikia šių jo gaublių!

— Laikykis, Vasiljevna! — pasakė Šėmio nas.
Vežimas stipriai pasviro — tuojau virs; ant Ma-(“ 

r j as Vasiljevuos kojų užvirto kažkas sunkaus — tai į 
jos pirkiniai. Status kilimas į kalną, moliu, čia vin
giuotais grioveliais su triukšmu teka upeliai, vanduo 
tarsi išgraužęs kelią — ir kaip jau čia važiuosi! Ar-i 
kliai knarkia. Chanovas išlipo iš bričkos ir eina kelio 
kraštu ilgam savo palte. Jam karšta.

— Kuris kelias? — pasakė jis vėlai ir nusijuokė. 
—Šitaipos ratus galima sulaužyti, neilgai trukus.

kodėl net mintis apie tai, £ąd jis ir ji gali būti artimi 
ir lygūs, rodėsi neįmanomą, nevykusi. ' Iš. esmės visas 
gyvenimas sudarytas ir žmonių .santykiai supainioti 
iki tokio laipsnio ne§uprantąmai? ;kad, kai pagalvoji, 
būna klaiku ir agraste ^4^

“Ir nesuprantama, — galvoja ji, — kodėl grožį, 
šitą meilumą, liūdnas, mielas akis Dievas duoda siIįv- 
nieins, nelaimingiems, beverčiams žmonėms* kodai 
jie taip patinka.”

— čia mums reikia sukti dešinėn, — pasakė Gba- 
novas, lipdamas j bričką. —Būkite sveikai- Viso la
bo! ,į. jė

t - -- - ’ •• .--X ‘

Ir vol ji mąstė apie savo mokinius, apie egzami
nus, apie sargą, apie.mokyklos tarybą; ir kai vėjas atl 
pūsdavo .tolstančios bričkos idegesį, jai šjęJOĮa&spiaį 

maišėsi su kitais. Norėjos galvoti .apie .gražias akis,'

— O kas gi jums liepia tokiu oru važiuoti! — pūs-^ 
čia pratarė Semionas. —Jr sėdėtumėt sau namie.

— Namie, seni, nuobodu. Man nepatinka namie 
sėdėti.

Prie sęno Semiono jis atrodė lieknas, žvalus, bet j 
jo eisenoje buvo kažkas tokio, vos pastebimo, kas at
skleisdavo jame būtybę, jau užnuodytą, silpną, arti
mą pražūčiai. Ir tarsi miške staiga pakvipo degtine. 
Marjai VasUjcvnai buvo baisu, buvo gaila šito žmo
gaus, žūstančio nežinia kuriam reikalui r kodėl ir 
jai atėjo mintis, kad jeigu ji būtų jo žmona arba se-

apie meilę, apie tąją laimę, kurios niekados ne
bus .. 2 ' ‘

Būti žmona? Rytą šaltą, jftėrą kgpi
sargas kažkur išėjęs; mokiniai susirinko 50^ Švintant, 
prinešė sniego ir driųkšjpąiŲą; .yisįtas
patogų, pęjąuku. Butas ,\dęuo ^a^b^qo, ,čiąj^a(jir viĘr
tuvė. ■ ■ , k-' ’ / ■' -L: •

(Bu? .(Jaugiau) y ’ .

Iš rusų kalbos verte Jonas Valaitis ' ‘

r***-**V***-*<Z-,~-“^vv^^ /

Mios, tai, rodosi, visą gyvenimą atiduotų tam, kąd jį iš
gelbėtų nuo pražūties. Būti žmona? Gyvenimą suda-H 
ryti taip, kad štai jis gyvena didelėje savo sodyboje
\iėnas, jinai gyvena kurčiame kaime viena, bet kaž-
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Rasčiatiskas pakvietė svečius vaišėms
Vladas Rask Ėaščiauskas pak Gudelis pakvietė visus paliri- 

vietė paminklo atidarymo daly- keti jam laimingos kelionės ir 
viiiš atvykti j Nikos restoraną, sugiedoti “Ilgiausių metų!
esantį Pietinėje Harlem gatvės 
srityje. .Restoranas naujas, turi 
didelį kiemą mašinoms pasta
tyti. Namas Švarus, neseniai sta 
tytas. Turi kelias dideles sales.

Ne visi, paminklo atidarymo
DU. FRANK PLECKAS iškilmėse buvusieji galėjo vykti

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact. lenses’”
Vai. agal susitarimą. Uždaryta free

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,v 
ketvirti 5—1 vaL vąk.
Ofiso; telef.: 776-2880.....

Rezidenči|os telef.t 443-5545

DR. VYT. TALKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

B*hęįni praktika, spec. MOTERŲ TifOs. 
ufiMs.^2 >9ti» ŠTREET

s iZ ZT®j- 'fR SfliB*
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penktJ2-4 ir 6-& vai. vak. ŠeŠfadie- 
mais 2-4 vai.? popiet ir kitu laiku 

" v * pagal susitarimą.

a.RTHOPEDAS-PROTEZISTAŠ 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Ąrch Supports; g t t. 

—4 jr ‘6—-8. šeštadieniais 9—i 
2850 West 63rd žfE'Chtca^.’HL 6062$
.■.^.Tel»t>J?Rosptci,lL-50a4 .

Gėlęš visoms progoms
B E VERL Y; jHl LLS, GėLI N YČ1A 

2443 WEST 63r3 %TREET
Te If onai:,PR,8-0833 «,PR. 8-0834 
Naujoji Barbaros ir, Gene Driskių

■ krautuvė.
THE. DAISY STORE;

9918 So'uthwest Hwy Dak Lawn 
TėL 499-131Š -

%

PERKRAuSTYMAI

V,

Leidimai — Pilna apdraudė 
, ŽEMA KAINA.. 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
/iš įvairių atstumų.

ANTANAS . VILIMAS
. Tėl. 376-1882 arba 37MW6„.

si, jog tai buvo Ražancavos sek 
madieniš, 1885 m. spalio znėn. 6 
d. o vėliau tatai patvirtino Alsė
džių to testo sekretorius Izidorius 
Dir%anskis. jis būvo toks ge
ras, kad net raštelį parašė: “Osip 
Šmotoviė radilsia šeštovo Okta- 
bria. god

Yr miešto antspaudą pridėjo stiPrūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini- 

Tą raštelį saugojau, kaip akį 
kaktoje, kdl vTshi Šiitrunėjo.

Taigi fr šių nietų spalio mėn. 
Šeštą dieną fvyko mano gimta- 
dierfio to'fif^jttoŠš. Mano duk
ters riipeščiū ir pastangomis bu 
vo siikyTestos fr atvyko senai 
pk'žfsfamos ir gerbiamos mano 
(tftoigėš (draugų nebeturiu — 
jie vienas po kito išnyko, kaip 
karhj&raš; kurie Šar yra, tie 
įš^arei^ojo daiguose arba gim- 
tadienių nepaiso) taigi, mano 
draugės manė sveikino ir gražiai 
sugiedojo “Ilgiausių metų”.

Man buvo labai malonu, kad 
atvyko Helena MLceviėienė, to
kio pat amžiaus kaip ir aš. Ji gi
mimo metų nežino, bet sudės
čius tam tikrus įvykius randam 
kad jai sukako devynios dešim
tys dveji metai. Micevičiai per 
50 metų buvo mano artimi bi
čiuliai. Jau visi mirę, tik dar He 
’ena gyvena ir linkiu jai dar il
gai gyventi- Bet taip pat veliju, 
kad jos sveikata sustiprėtų, kad 
ji atsikratytų skaudinančios po 
dagros (arthrito) bei raumenų 
atrofijos.

Dabar jai sunku laipioti laip
tais, ir dar sunkiau eiti gatve. 
Protiškai ji sveika, suvaikėjimo 
žymių nematyti. Micevičienė la-

'mestus darykite takus savo kojoms, kad kas šlubuodamas ne* 
klystį". — Ebr. 12:13.

O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 
kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir

mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 

* pneš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai.
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė ''Viltis po mirties^, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: _

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriainižacijų ir Chicagos reg. Ben

druomenės vardu sveikino dr. 
V. Balčiūnas.

Gi, š .m. Drauge spalio 11 d. 
rašoma kad sveikino J. Sla- 

r jus/B. Nainys, Gečio vardu M.
girdui Braziui užtraukus, visa Jakaitis L'iet. Bendruomenės 
naujoji salė plyšte plyšo. Dau- vapdu Bet kad reg Bendruo- 

šveisto0 Šveiką ir stiprų‘ nien(į5 vardu sveikino: dr. V.
Balčiūnas, dr. V. Dargis ir A. 
Repšienė — visai nutylėta. Jei 
gu tai būtų L. Bendruomenės 
organe Pasaulio Lietuvyje pa 
sielgta, tai; dar būtų supran
tama Bet katalikiško Draugo 

• toks neetškas pasielgimas, var 
gu ar pateisinamas.
eilinį žmogų rašinyje ar fo
tografijoje, pavadina “Kitu”, 

Į tai menkniekis, bet daktarų ir 
organizacijų sveikinimus ūu- 
tviefi, 'tai tikrai, ne tik neob- 
jektyviškumaš, bet ir savo rū
šies chamiWumas

Tanie pačiame Drauge ra
šoma kad dk. Lietuvoje vei- 

i kia čėnž&fa. Bet ir Draugą 
įskaitant susidaro vaizdas, kad 
ir jie turi jsivėdę neblogesnę 
cenzūrą. Stasys Juskėnaš

Gudelis pakvietė visus paliri-
- j * J" _ ■ - - ' _ i _ J .

M

sukaktuvininką, besiruošiantį 
tolimon ir nežinomon kelionėm

Buvo pakviesta Marija Pvūdie 
riė tkrti trumpą pasveikinimo 

> žodi. Ji pasidžiaugė, kad Ra's- 
čiauskas dar toks energingas ir 
stiprus- Ji visuomet jį prisime 
na, kaip dosnų aukotoją lietu
viams studentams, norintiems 

p” f lengviau prasimušti visuomėni-

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Tel.737-8601

j vaišes, bet jose dalyvavo ponai 
P. Aleksai, Christine Austin su 
motina Josephine Kričiūniene, 
Motiejus Bagdonas, .Motiejus Ba 
tutis su žmoną,. Algirdas ir Ąl- 
nona.Braziai,.P. ir J. Burns, F. niame J^rae'ri]£o's gyvenime. 
Dailidonis,. A- Dargus..^zmona, Įdomiausia buvo
iš Argentinos atvykusioj i ties sukaktuvininko audringą jo 
rija Deveikienė J. Giedraitis su .gyveilima liečiajltl ši kaiba. r^_ 
mona, -M.,. Gudelis, r.. J. . - .■ išspausdinsime Naujienose ir 

levičiėnė, Jonas Jokuboms, Stan :^į^ime ’^eciadieni jain lai- 
’ey Kasias su -žmona, P. Kansas kelioiš

’orangutangų ir išsikalbėti su vie

Jeigu jie 5įausja sielojasi dėl akių susilp-
EUDEIKIS

su žmona, Kiieltzo šeima, V.
vuliėsiife, A. Lauraitis/sujtono- syg* tolimon pasvietėh nus'i-į
ia, J. Lendraitis su žmona, D.
Liutikas 'sli i&h'bna, A. Lbrfeckas 
;u žmoria, ^am ’McGill 'su žmo- • 
ra, Ed Marikus Šū žmona, M- Mar i - 
kulienė, Br..MątęĮis su žmona, A. 
Mažeikienė, J- Miller, R. Moziliau 
■kas su žmona, M. Nto-fcfkfėhė, 
I. OštYauskas’ su . žmona, Dr. 

Rėlgh ^su žmona, A. Pleinis su 
mona, A. Pocius su žmona, A. 
?oWe:l su ŽtHorik A- Rtidis su 
unona, Dr. Shimkųs su žmona, 
šlutSi, Mr&. E. ’Smith', V. 'Stan
kus su žmona, V. Stuogienė. tei
sėjas A. Wells-, E. Zabarskas su. vfšsfli'criopą paramą.

dahgihusiu lietuviu,
•(Bus daugiau)

i

•s

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠĖiXi6^ VALANDOS
Visos programos it WOPĄ, 

14$0 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 Vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo Š:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona traukus

Telef.: HEmlecic 4-2415

7159 So. MAPLtWOCtD A VE.
CHICAGO, ILL. 60629

mona, V. 'Zalatorižus šeima; M.: 
Bukauskas su žmona, ir kt. •

Prieš Jfctettte buvo ištisoj va-, 
landos Cocktail party- Kiekvie- 
.nąs. galėjo ,yaisiritfš_kuo__norėjo 
ir kiek norėjo. Visi gėrė stiprio
sios ir Yiė tokios stiprios, visiį 
5uvo liilksmi, . .bet nebuvo neij 
$feno labai iliti lfrflčsfh‘6. .

Atvykū.sieėĮs troškuli 'Riim&ri-i 
rus ir susiradus savo vietas prieiĮ 
•talu, M. čudefis pradėjo vtošesS 

ja i i1 rvm a.** ttrumpu pranešimu:
— Kad ViaHaš RSs'čiauskas 

paminklą pasistatė, mes visi ma 
;ėme, nes iš kapinių čia atva
davome. Paminklas modernus, 
bet visiems suprantamas. Jisj 
/aizduoja Rasčiausko gyvenimą, 
skraidant po visus kontinentus 
r šiaurės bei Pietų ašigalius.

— Noriu. prirfiinti, ■— toliau 
tęsė Gudelis, — tas pats lias-: 
iauskas vakar minėjo savo 76 

metų sukaktį. Praeitais metais 
75 metų sukaktį jis minėjo pa
čiame greičiėusiame lėktuve, At 
'anto padangėse. Savo 74 metų 
rnkaktį 'įhinėjo Aiitarktikoje, kū 
ią vėliau gražiai aprašė, o šiaiž 
-riėtkis jis pasirinko ramų Chi
cago's kampelį, kad galėtų pra- 
eisti su savo draugais susirinku 
siais į šį naują ir modernų res
toraną Re to, už trijų dienų VIa 
das ir vėl įskrenda aplinkui pa
saulį. Tiktai šį kartą jis kkreti- 
ia į Pietų Aziją ir josios sklaš, 
oro karias jis kelis kaYtus praš- 
krido, Sėt niekad jis nebūto 
sustojęs. Jis užsuks į Borneo sl-f 
lą, kkd pafnatytų. kki Birutė Gal 
dikaitė orahgūtangūs moko kata 
gklitoa ieitgviau susikalbėti ir

DRAUGO CENZŪRA
s. m. spalio' 14 h.'Naujieno

se rašoma, 'kaAd ' Alto 'šūva- 
žiavimų sveikifio, bė kTfų, ir 
J. A. V. Liet Betiūfiiohiehėš 
varliu J. šlaptfs, Gečio vardu 
M. Jakaitis^ IJB 
nvš, R. Liet. Bendruomeifi’-s 
vardii <’lr. V.baYĮfis linkėjo sėk 
?nes. zadėtlaifiaš finansinę ir

Melrose 
arko ir bendruomenės apyl.

Pastabos iš namų
Gimtadienio minėjimas

•Mano gimtadienis. Vaikystėje 
ir jaunystėje gimtedieniai atei- 

B. Nai- davo ir praeidavo nepastebėti
Mano apylinkės žemaičiams gim 
ta_dieniai neturėjo reikšmės. Dau 
gelis niei nežinojo, kada gimę.

Kiti ^Akydavo: “Kai pa’punis 
baraiikų ' nupirko;- arba, kaip

nėjhno — nebegali skaityti. Nau 
jienas skaičiusi nuo pirmo nume 
rio, nebepaskaito. Neišsibaigu
sią prenumeratą perleido Stan- 
čiukiėnei. |

Maries podagra neįveikia. Kar
tais koks sąnarys suskauda ir 
praeina. Nei slogos virusai prie j 
manės nekimba. Kartais koks . 
praeivis virusas Įsimeta gerk- 
lėn ar nosin, bet neilgam — dvi- 
tris dienas kirbina ir — išeina, 
arba pats po trijų dienų išspiau į 
nu. Matyt, virusams mano gerklė’ 
bei nosis nepatinka- Vį

Po šio minėjimo atėjo mintis 
gyventi dar aštuonerius metus. | 
Tada bus lygus skaičiai — vie
nas ir du nuliai. Ar tikrai taip 
bus — pagyvensim ir pamaty
sim. Juozas šmotelis

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

;it>05-07 Šo. HERMITAGE AVENUE
Tec: YArdi 74741-1712

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LĄfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-COND1TIONED KOPLYČIOS

atstovė A. Repšienė, Altas -tu--vysk. Valančius šakė — kai gel- 
ri gyvuoti, kol Lietuva atgaus :žinsnapiai lėkė.
laisve. Illinois lietuvių orga-' Aš žinojau. Mama buvo sakiu-

pati makosi, kaip galima lenį-.
vTau. gy vėiiti. į

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehffl 8-2345-2 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-210S-5 1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUIAMS PASTATYTI

FIGHT HEART DISEASE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Chicago* 
lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Ašsociacijos

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. JJTUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

GIVE HEA’RT FUND

. 'Mena Masteries Solved
F/#4 if you Ijnp mmcKuaw 10 kčap, iawz- meawi
TUČ MLANTK A'$0c7ĄriOM -AN.OI?<JAM/ZAnoN OP
TWe- PRIMARY F^U, PKOPCICING COMrftiK OF CAWAPA, NOKWAYj 
DENMARK ANU RAMPY 10 POP YOU

YčJlI Otto. 
5IMPM KfMZMBČR TW^SSON' IS FRENCH FOP "F1SU 
VI^IQUZ FT AL.at7£$Cgl£B PRFPAFAWN. gON APPtl'll'!

«£NPAPIUOT£-ČAKČP WOJLFP 0£ 
PARCHMW&AG,

• A LAMRJAKFRE*$FA5ONF0 L141W 
tume and saoyffp amp ? 
IM LFMOM 5UT7&P-.

•AMMPIMč' OP.
B-^OtLAMP TOPrep VMITR 

ANP ALMON

cimk anp

• IMEWBUPG- poacue-p an p 
WI1W A *>AQC£ MAP^

• Of? CREANL SHERRY
. OR-MAPFIRA MNČ ANP E6(i

Yduts.*

•A L4
WW'AWW5AUC^ 
W1YFP VVH14 FUl-7^^ 
CįRATFP čį^UYFRF AN? 
PARMF5AN

•ALA ON A
FFP OF ^PIA/AC^
COV^R^P WITH MO^NAY
7MFN WITH GKAT^P .

ANP {?R0WN^[7.
>VfR0NIQUe'P0ACUFi7 ANI7 
5FRV&P WltW A SAUCE: OF 
CURACAO, AN ORANCF FLAVOR 
liqufur, anp gaknivuhp , <

•A LA PROVENCALS> PRZPAK£P 
WW f<?MA7O. ŪARUC ANP 
cuaPP^ onions- r ~

’A LA VIABLE *7EVI L-EP'OK 
coo KEP WITH A WHIT£

AW^PREAP WMmrp.

CUP an?

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So.CALlFORNTA AVE. Phone; LAfayette 3-3572

<

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd* 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RKptiblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tinit 7-G673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, rit 974-4418

3354 So. HALSTED STREET Phone: TArd* 7-1111
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APLINK MUS IR MŪSĮJ NAMUS

Kauno Prisikėlimo bažnyčia

ganizacija greitai augo, labiau
siai pramonės valstijose. Turį 
nesuvaldomų problemų lošti iš 
pinigų, sėdėti hipodromuose ir 
dėti pinigus "ant arkliukų”, ga-

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

o Amerikoje yra 3 H),280 gy
dytojų. 9 iš 10 arba 91yra

jo uždarbis buvo $58,440 per 
metus Net 27N visu gydytojų 
yu chirurgai, 25'< įvairūs kiti Ji gauti litertjįros sėmingai ko- 

j vai su šia problema. Jei jūsų 
miesto telefonų knygoj nėra re
gistruota ši organizacija, patar
tina rašyti: Gamblers Anony
mous, PO Box 17173, Los Ange
les, CA 90017.

specrilistai. 24'i p.sichodogų ir j 
anesteziologų, 16'. užsiimančių 
bendra praktika, 8'. dirba moks 
lo bei tyrinėjimo srityse. Net 
28'. gydytojų 35 m. arba jau
nesni, virš 75 m. yra tik 4'< vi
sų praktikuojančių gydytojų. 
26'. visų gydytojų gyvena New 
Yorko ir Kalifornijos valstijose.

Oro stebėtojai iš įvairių 
ženklų spendžia, kad ateinanti 
žiema bus šaltesnė už praeitą. 
Balsų dauguma yra 30 prieš vie
ną. Užtat sodininkai pataria 
vaismedžių šaknis apkloti pakra 
tais kompostu, nupiauta žo
le, piuvenomis arba organinė
mis trąšomis. Agrikultūros de
partamentas yra išleidęs brošiū
rą “Mulches gor Your Garden”. 
Ji kainuoja 50 centų Rašyti: 
Consumer Information Center, 
Dept. 131-E, Pueblo, Colo. 81009. 
Ta proga paprašytina, kad at
siųstų turimų leidinių katalogą.

Fairfield būna atdari kąsdien 
nuo 10 ryto iki 2 vai. popiet, o 
ketvirtadieniais 5-7 val.-vak. (

— Edvardas Šumanas, Chica- 
gos lietuviams žinomas prieško- 
inunistinės veiklos organizato
rius, buvęs Pabaltijo tautų ko
miteto reikalų vedėju, pakvies
tas Cook Apskr. Circuit Court 
ruošos bei eigos tvarkytoju — 
direktorium. Jį pakvietė to teis
ino sekretorius, didelis lietuvių 
draugas, Morgan M. Finley, ne 
kartą dalyvavęs Amerikos Le
giono Dariaus-dGirėno posto ruo
šiamose šventėse bei iškilmėse. 
E. Šumaną rekomendavo demo
kratų partija. Jis planuoja su
daryti toje apskrityje stiprų lie
tuvių demokratų klubą. Minima 
teisino įstaiga yra Dalėj' Civic 
centro rūmuose, 1005 kamba
ryje.

< Spalio įnėn. 23 dieną, sek
madienį, 4 vai. p. p. Tautinių 
Namų patalpose 6422 So. Kedzie 
Avė. įvyks šv. Kazimiero Kapi
nių Sklypų Savininkų Draugi
jos rengiamas 16 metų veiklos 
paminėjimas grąžinant tautines 
tradicijas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. Trumpa progra
ma, pietūs ir pasilinksminimas. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Rezervacijoms kreip
tis į Balio Brazdžionio prekybą, 
2646 W. 71 st St., tel 778-5374.

(Pr.)

0- šakių klubo bilietus dėl 
spalio 22 d. banketo norį Įsigy
ti arba vietas rezervuoti, prašo
mi skambinti tel. 376-9426. (Pr.)

Skelbimas
( Našlių, Našliukių ir Pavienių 

asmenų klubas 1977 m. spalio 
mėn. 23 dieną švęs 25 metų ju
biliejų.’ Banketas įvyks Polonia 
Ballroom, 4604 So. Archer Ave;
Visi yra kviečiami našlių ban

kete dalyvauti. Bus meninė pro
grama ir veiks bufetas, šokiams 
gros J. Joniko orkestras.
z Bilietūs f banketą dar galima 
gauti, pas R; Didžgatvienę, 3303 
So.1Union Avė;,' !tėlef. 927-86601 
Našianiš įėjirhas ' veltui, sve-, 
čiams! $8.50 asmeniui. Durys 
bus' atdaros nuo 2:30 vai. po
piet, vakarienė 4 vali Prie durų 
bilietai vakarienei .nebus par
duodami, o tik šokiams. Malo
niai prašomi visi į našlių 25 me
tų sukakties jubiliejinį banketą 
atsilankyti ir atšvęsti minėjimą.

Valdyba

REAL ESTATE.
Namai, Ž«m« — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE ) REAL ESTATE FOR SALE-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

< DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFITS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747 ‘ j* -

.IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. *

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
demus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas/įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro namas. 
Du atskiri šildymai, alumin. langai, 
didelis garažas, labai gera vieta. 
$31,900.

LABAI ERDVUS 2 aukštu mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 masinu garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

♦ Changing Times žurnalo ' 
rugsėjo numeryje yra atspaus-' 
(tintos skaitytojų idėjos, kaip 
taupyti energiją, štai keletas tų savo energiją — jis išėjo pen 
idėjų: į

— Įtaisyti automatišką laikro .
dį prie karšto vandens šildytu- tobulino automatišką telefonų 
vo, kad šildytų tik vieną valandą 
rytmetį ir valandą vakare Rei
kalui esant, laiką galima keisti-

— Reikėtų išnaudoti žemės 
traukos jėgą energijai be aplin
kos ir oro taršos. Ši trauka arti
moje ateityje bus diliausias 
energijos šaltinis.

— Arbatai ar kavai vandenį 
užvirinti, o tolimesniam naudo- foną.

■*Skoniui ir kvapui pagerinti J Kuropas. Dr. Briedis ir jo

si jon”.

♦ Digital Products Corp- iš-

šaukimo sistemą, galinčią per die 
ną iššaukti 1,O(X) abonentų ir

veikėjas ir Lietuvių respubliko
nų organizacijos veiklus narysl 
spaudos bendradarbis ir jos rė
mėjas, pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė gerus linkėjimus it 
$14 auką. Pažymėtina, kad dr. 
J. Briedis įgytas agronomijos

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

jiems pranešti jrekorduota teks ,Dricu“
+a .rh. m,™, L-aH1 moksl° zmias pritaikė kasdie-tą arba skelbimą. Manoma, kad 
tokie pranešimai telefonu pakeis 
per paštą siunčiamus skelbimus. 
Pašto patarnavimams pabran
gus, daugelis organizacijų savo 
pranešimams naudoja ne pašto 
atvirutes arba laiškus, bet tele-(sue’§a’ kurioje lankėsi buvęs

• prez. Fordo patarėjas ir dabar- 
i tinis sen. Dole štabo narys dr;

niniamė gyvenime, išpuošdamas 
savo sodybą ir ją dailiai įrengda
mas ne tik savo šeimos gerovei, 
bet ir lietuvių reprezentacijai. 
Nesenai ten buvo respublikonų

BUDRAITIS REALTY

i
jimui laikyti ant piloto šviesos j 
žodžio. Vanduo bus riša laika tin 
karnas kavai bei arbatai.

— TV krautuvės visai be rei- • šimtmečių, bet jo nenaudojo. Jį
daugelį veikiančių pradėjo naudoti tik šio šimtme 

čio pradžioj amerikiečiai ir eu
ropiečiai. Japonijoj tas chemi-1

<> Amerikoje sėkmingai vei
kia buvusių alkoholikų, tapusių 
abstinentais organizacija Alco
holics Anonymous. Prieš porą 
metų sėkmingai veikė tos orga 
nizacijos lietuvių skyrius Čika
goje. Atrodo, kad toks AA sky
rius tebeveikia Montrealyje. 
Prieš keletą metų New Yorke 
įsisteigė nesusivaldančių lošėjų 
iš pinigų organizacija Gamblers 
Anonymous, sėkmingai padedan 
ti gembleriavimo vergams. Or. šo: “Alano vyras nutarė taupy-

chemikalą Monosodium gluta
mate išrado japonai prieš keletą

VAL D 1S
REAL ESTATE

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narny Statyba Ir Remontas

žmona iš visų susilaukia padė
kos. į

— Eug. Abromaitis, Racinej 
Wis., tarp kita ko taip rašo; 

{“Grįžęs iš kelionės radau jūsų 
kalas maisto pramonėje nėra i raginimą, Apgailestauju, kad 

AL Miškinytė neapsižiūrėjau ir anksčiau jums 
nepasiunčiau. Siunčiu dabar $31 
čekį — $26<prenumeratai ir pėn< 

iiįį; kine mašinų' atnaujinimo fom.
į p' jiį i 1 dui. Visiems Naujienų darbuos 

tojams ir bendradarbiams linkiu 
-■ j sėkmės gyy:ei}ijnę ir. darbuose 

-taip pat kovoję už lietuvių.Jais-* 
• ve. ir, Lietuvos--.nepriklausomy-i 

|bę”. ž ■' - J
— Ponia O. Afartirikus iš Mar-, 

quette Parko kiekviena progat- 
paremia - Naujienų ; leidimą ' ir, 
■vaizdžiai parodo ąų- vedamamį' 
darbui bei nusistatymui prita-4 
-’,-ą. Dėkui už" ankstybą prėl 
numerates pratęsimą ir ta pro-; 
ga atsiųstą pėnkinę: ‘ Taip pat- 
dėkui tos apylinkės-7 tautiečiui;; 
užsisakiusiam Naujienas 3 mėmį 
tikslu artimiau susipažinti. Pla-H 

i tinimo vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos susipažinimui 2

kalo laiko 
aparatų.

— Prekybos ir gamybos ben-’ 
drevės visai be reikalo laiko re
klamines šviesas per visą naktį. 
Jos sunaudoja daug energijos 
visai be naudos.

— Viena skaitytoja taip ra-

naudojamas.

tojams ir bendradarbiams-linkiu

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

TAILOR
Needed' — experienced for 

Men’s Speciality Clothing Store
Top salary and excellent 

Company benefits.

M. HYMAN & SON
.13120 SOUT HALSTED STREET

Home wood, Illinois
Phone 799-4500

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas ’
Jei ruošiatės keliauti -— kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

® 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
$1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

AL Žemaitienė -rišę Leth- 
.bridge, ' Albertos provincijoje, 
atsiuntė tokį laišką?'“Mario“'pre
numerata baigiasi sekančių me
tų pradžioje. Kadangi prieška
lėdiniais mėnesiais pašto patar
navimai dar labiau pablogėja,

MACHINIST

;tai metinį mokesti siunčiu da-v 
;bar. Virš “mokesčio esančią pen
kinę siunčiu spaudai paremti. 
Linkiu jums visiems ir Naujie
noms geros sėkmės’’. Dėkui už

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas flaiška. ankstvbą prenumeratos 
iš anksto — prieš 45-60 dienų. I , " ■ . , f;_______ _____ ____ ' pratęsimą ir uz auką.

HONING MACHINE
SUNNEN SET UP & OPERATE

Grind Rite Grinding & Mfg.

6794)900 '■■■■■■
6420 North Hamlin,. Chicago

ELECTROS {RENGIMAI, ■ 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 5 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tai. 927-3559

J-x D t M ■ « l O'4"' ' 
52-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas ^pensininkams

Kreiptis
A. LA U R A 1 T I S

4M5 So. ASHLAND AVĖ.
‘52M775

NAUJIENOMS Šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amentos lietimu dienraščio steigėjus bei lietuvllkof iptndoe pirmu
mus ir atliekant būtteaa pareigu a Težina?* lietuvybei Išlikimui ikel- 
Mimaa Niujiemz platinimo rajui.

NAUJIENOS tvirtai stori ir kovoja aš Lleturoe & pareigi Uetrrla Ulirf, į 
aaičamcz ir neaidėdaMoe į sandėriui ra ekupantaii ar Jm liaHo

— Dail. Vladas Vaitiekūnas savaites nemokamai.

. kos Lietuvių Dailininkų S-gos 
pirmininkas, išvyko Į St. Peters, 

, burg, Fla., apylinkę. Naujasis 
jo adresas yra toks: 11137—2nd 
St. H, Treasure Island, 
33706.

FL

— Dr. Juozas Briedis iš Le- 
monto apylinkės, visuomenės

— Marquette Parko lituanis
tines mokyklos tradicinis rudens 
balius bus spalio 22 d. parapijos 
salėje. Vietas rezervuoja A. 
Bartkus. Tą pat dieną įvyks 
Lietuvos Dukterų D-jos pobūvis 
Jaunimo centre. Programoje 
dalyvauja balerina Violeta Ka
rosai tė. LDD namai prie 71 ir

Tamsi dieną San Antonio

San Antonio, Tex Gaisras 
transmisijos linijoje vedančioje 
i elektros generatorių įmonę nu
traukė energiją visam, didumu 
dešimtajam Amerikos miestui, 
kur milijonas gyventojų liko per 
naktį be šviesos ir energijos. Ap 
temimas prasidėjo 7:05 vai. va
karo ir policija patarė pilie
čiams pasilikti namuose. Nusta
tyta, kad aptemimo valandomis 
buvo mažiau -kriminalo negu ki
tais laikais.

NAUJIENOS palaiko rlsaa lieturiij demokntinee trupei, fa beadna Imrtlta- 
djaa ir remia virq lietuviu bendruodua darbui bei tbluJ.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuviu daugumą Half pasimetime.
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie^ 
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENe

2608 Wert St, Chicago, DU 60629 • TeL WA 5-2787 
O<d<Į|f »«slrfnkfrmi «eret rūUec Įvairių

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
delbdama platinimo v4jų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jot žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renesiMB.
KMNUOJA: Chlca^oĮe Ir metam* — S30.DC, metu —

trims mirt. — S130, vienam men, $X00. Klfese JAV vfetese metems 
— X24.00, pusei mėty — $14^0, vienam mėn. — X230. UžsIerMue- 
te — S31.00 metama. Suslpefinlmul sfunčlama arreltf wemefeemaL

Prabom*, naudoti žemiau M&nfią atkarpą.
L -U U "« «■* eS» MR MR «R MB HjPW ARS

MAISTAS Ii SUROTOS SANOtLJV.1

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUrrTI GIFT PARCBLS SERVIC1
1301 W. Wth Stv Chicle, HL <0429. — Trt. WA S-lTIr 

33M Sa. HrtrtM St, Chlore, lit MMOt. _ Trt. 2SA432»

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, UL 60608

Q 31udč1m 4oL Naujieną yrsnamerataL, Fuhfflejtalo 
vajau* proga paremdama* lietUTliką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Nrtijienas dvi savaite* rusipaii- 
nimui nemokamai ir be Jokių Jrtpareigojbnų.

PA YARD® IR VARDAS ________________________________

ADRESAS __________—--------------------------------- ------------------

v. VALANTlMAS

Buvo pilvo šokėja, 
dabar policininkė

DETROITAS. — Pilvo šokėja, 
grakšti Della kartą iš vienos pik 
tos moters naktiniame klube ga
vusi per ausį “už tai, kad taip 
ekzotiškai atrodė jos vyro aki
vaizdoje”. Tegul pabando da
bar užgauti, tuoj gautų kalėjimo 
už policininko užpuolimą Della 
metė savo egzotiškų šokių pro
fesiją ir išlaikiusi egzaminus bu 
vo priimta į policijos tarnybą.

Pranašavimai Chikagai 
ateinančiais metais

Experienced 
MACHINIST WANTED
Top pay for right man.

R. M. MANUFACTURING CO.
286-6066

WANTED FOLD ER_OPERATOR 
SET UP AND FEEDER

Full time 1-st and 2-nd Shift Good 
starting pay arid Company benefits. 
Experience prefered or we will train. 
Must understand Englesh. Western 

suburb location.
CAT,!. MR, CURREY, 449-2800 

4 .* .(

Between 9 AM and 4 PM

AB JAU PASIDAR5TE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna- 

na ‘Naujienų’ administracijoj 
knygos kaina S3.. Su legaližko- 
uis formomis — *3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
lalsted St, Chicago DI. 60608.

LĄi/T-j ERAS - ’
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas .
2646 WEST 69th STREET ,
TeleL: REpublic 7-194] i

k ~ 1 . " ■ ■ ' ■ ■■ .

Ąt i 1 M K U $ 
y' Notary Public ' ’

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7456
Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybes pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are 
Chicago, HI. 60632. TeL YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pM TienlHteU
Ištari ksi H rrfnlcs 7^

NORMANĄ 
RŠTEINĄ

W LIETUVOS AIDAI
- , " Į1

Penkt. 9:30- 10:00 v. v.,-1490 AM 
Sešt. 3:00 - 10:00 v. v.. - T 06.3 FM 

Veda K. BRAZDZlONYTfr
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374 'Z 
—---------- ------------------------- —  — ............. . ... .......—-—    ——   

Čikagiškiai ateinančiais me
tais miniomis lankys teatrus ir 
sporto žaidynes, pirks daug pre
kių padidėjusiomis kainomis ir 
gatvėse matys daugiau svetim 
šilių, kaip atrodo SunTimes 
reporteriui susipažnusiam su me 
ro Bilandic paruoštu rekordiniu 
$1.2 bilijono biudžetu. Tas dau
giau kaip bilijonas dolerių esą 
apskaičiuota surinkti už įvairius 
patarnavimus, leidimus, mokes
čių pakėlimu* ir kit

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

185 North Web**h Arecvne

(jataigoe) ir 
677-8489

• — MA UI MMOL cmkaoo t, EX,—W*dnood&y, Octobor 19, 19 f7




