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PEKINAS (UPI). Kinijos 
žinių agentūra sekmadienį pa
skelbė apie, trijų Sovietų šnipų, 
nuteisimą. - Du ; Kinijos . piliečiai

KINIJOJE NUTEISTI

..^^CT^^irmadienį buvo senatoriaus Frank D. Savicko diena. 
.^J>endęša;der Mar salėje susirinko daugiau negu 2,100 senato- 

riaus Savicko draugų ir bendradarbių, pasižadėjusių jam
■■ demokratiškai tvarkyti visas problemas.

VOKIEČIAMS LEI FATHIS KARO LAIVO5

ALTOS SUVAŽIAVIMAS
Amerikos- Lietuvių Tarybos 

valdyba savo posėdy Chicagoje 
nutarė šaukti.Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimą, spalio 18 d. 
Tautiniuose namuose, Chięagoje.

Dr. K. Šidlauskas padarė pra
nešimą apiesėkmingą laisvinimo 
veiksnių konferenciją birželio' 
21 d. New Yorkė, kur dalyvavd 
VLIKo, ALTos, BALFo vadovy
bių., žmonės, ir Lietuvos Diploma-, 
tinės Tarnybos atstovas. Aptarti 
pasirūošimo reikalai’artėjančios 
Madrido konferencijos akivaiz- 
doje... : ■ : . .

Kun. J. Prunskfs paįnfo’rmavo 
apie pavergtų tautų atstovų pa
sitarimus birželio 26 d. su JAV 

' - ■ " Į ' *

delegacijos Madrido konferenci- 
joje ; antruoju pirmininku dr. 
Max' KampelrRan, su (Valstybės 
departamento'Helsinkio KOmisi-} 
j os) pareigūnu Spencer OĮiveriu į 
jr kitais trimis departamento pa--!

SOVIETAI IŠTRĖMĖ 
TRIS DISIDENTES

VIENA, Austrija. — Sekma
dienį'į Austrijos'sostinę atvyko 
trys Sovietų -Sąjungos Moterų 
sąjūdžio aktyvistės su šeimomis. 
Jų tarpe yra pogrindinio leidinio 
“Moteris ir Rusija” redaktorė 
Tatjana Manonova su 4 metų sū
numi ir vyru. Ji pareiškė, kad 
KGB įsakė apleisti kraštą laike 
24 valandų. Kartu su ja atvyko 
moterų teisių .aktyvistės Tatja
na Gorftchėva ir Natalija Nala- 
choskaja bei jų šeimos.

Pastarajame “Moteris ir Ru
sija” nūmeryje moterys buvo 
raginamos neleisti savo vyrų ir 
vaikų į Afganistaną, nors už tai 
grėstų kalėjimas. >

reigūnais, atvykusiais į Ghicagą.f 3 SOVIETŲ ŠNIPAI
Lietuviai juos skatino būti tvir
tais;- Madride, '■ reikalauti, kad 
Maskva gerbtų žmogaus ir tautų 
įeiąes, - nekliudytų susijungti per- 
skirtų žeimų nariams, liautųsi nuteisti ^1rtjss oa^e's^au. 
persekiojusi ‘ Helsinkio’ susitari
mų stebėtojų grupes, nekankin
tų disidentų psichiatrinėse ligo
ninėse.

Dr. Karnpėljnąnrpąžądėjo tuos 
reikalus; imtičdėmesiiLį-^Raiiifor- 
rii’avo,; kad šalia .oficialios Į dele- 
gacijosibu’s ir ,visūomenėsiatsto- 
tų ,delegacijaJ Madridą Įš 20-25 
asihėnu.'" -■' "‘f
, < > r x . -• - .
- . • ' * Ą ♦ •-

KUN, A. STASYS PERSIKELIA
. ŲST. PETERSBURGĄ \ -Į

Kun. Adolfas; Stašys, • Ameri
kos Lietuvių Yarybdš gen‘. sek
retorius, tapęs įienšininku,' lie
pos 30 d. persikelia gyventi į St. 
Petersburg^. ■ / , - /K7; v

Kun;. Ą. Sitašys-,trejetu, dešimt
mečiu- darbavosi su’ALTa, būda-

.
mas Chicagos, Skyriaus vicepir
mininku, pirmininku, ir jau dau
gelį ąnetų — centro valdybos na
riu. :Galima sakyti, kad visą lais-' 
vą nuo parapijos darbų laiką 
skyrė ALTąi, laisvalaikio dienas 
praleisdamas ALTos raštinėje, 
su savo’ praktiškais sumanymais, 
pasiūlymais dalyvaudamas posė
džiuose ,'organizuodamas suva
žiavimus, kongresus, išvystęs 
gerus ryšius su JAV. Kongreso 
įmonėmis, apskritai su dideliu 
pasišventimu dirbdamas Lietu
vos laisvinimo .darbą per ALTos 
instituciją ir veikdamas pagal 
savo sugalvotą šūkį “Lietuvis 
nepavargs kovoje dėl Lietuvos 
laisvės”. Ir persikėlęs į St. Pe- 
tersburgą pasiryžęs visada nuo
širdžiai jungtis į ALTos darbus.

(ALT Infdrmacija)

— JAV Senatas prade j cf svars
tyti, ką daryti su Aliaskos 128 
milijonais akrų žemės.

dant, bet bausmės vykdymas 
atidėtas. Taip pat nuteistas sep
tynių metų kalėjimo bausme So'- 
vietų Sąjungos pilietis .^Nikolai 
r,... AŽį

kurioje.^ytą. Daųin^^aftdš Ąe^š- 
tnės^Jteikiančios' Kingai |ųsę

VASALĄ sfįfiDĖNTAI;- 
NEBAUS DXRBU. J.-

CHICAGO, UI.— Daugelis stu
dentų vasarą ttikėjosi gauti įvai
rius ^miesto . darbus,- bet dabar, 
ekonorniniems reikalams pasun
kėjus, tie darbai beveik išgaravo. 
Vieni galėdavo padirbėti po ke
lias valandas valymo darbuose, 
kiti turėdavo progos pasilavinti 
prie įvairių mašinų. Net pramo
nininkai sudarydavo sąlygas pa
simokyti, kad vėliau galėtų pasi
rinkti gabesnius jaunus vyrus 
ar moteris, bet šiais metais ir 
pramonininkai neskuba. Jie pri
versti rūpintis savo reikalais, 
kad galėtų galą su galu sudurti.

Chicagos miestas kiekvienais 
metais paimdavo Robert Mac
Gregor, kuris turi patyrimo stu
dentų vasaros darbus organi
zuoti. Jis pažįsta prainoninin- sprendžiu grįžti Sovietų Sąjun- 
kus, susitaria su jais, nustato

RICHARD QUEEN PASAKOJO 
APIE NELAISVĘ IRANE

WASHINGTON, D.C. — Pa
leistas dėl nesveikatos .iš Irano 
nelaisvės 28 metų vicekonsulas 
Richard Quęen pirmadienį turė
jo spaudos konferenciją Valsty- 

! bės departamente. Pirmiausia 
jis apgailestavo, kad tik jis vie
nas buvo išleistas, paliekant 
Įkaitais kitus 52 amerikiečius. 
Niekas net nebandė įkaitams; 
plauti smegenis: dauguma sar
gybinių buvo geri, bet buvo ir 
tikrų “kalės vaikų”.

Pirmuosius 3-4 mėnesius jis 
buvo be langų kambaryje rūsyje. 
Jargybiniai draudė kalbėtis. Bu
vo tikra atvanga, kai perkėlė į 
šviesų kambarį su dar dviem 
.ikimo draugais, čia buvo visai j William R. Rogers, šiaurės At- 
engvas režimas. Įkaitus reikalą-f lanto Sąjungos valstybių karo 
vo tik nebandyti pabėgti, čia i jėgų vyriausias vadas. Pasiūly- 
buvo tūkstančiai įvairių knygų. 1 mui pritarė visos posėdyje da- r . • • • » . . . . . - _ . _

VOKIEČIAI TURI TEISŲ STATYTI 
ATOMINIUS KARO LAIVUS

VOKIETIJOS APSIGINKLAVIMAS REIKALINGAS 
EUROPAI GINTIS NUO RUSŲ KARO JĖGŲ

LONDONAS, Anglija. — Vo
kietijos kancleriui H. Schmidt 
prašant, septyniolika Vakarų 
Europos valstybių leido Vakarų 
Vokietijai statyti įvairios rūšies 
ir įvairaus dydžio karo laivus 
Vakarų Europai gintis nuo gali
mo Sovietų karo jėgų įsiverži
mo. Vokietija atgavo teisę sta
tyti narlaivius ir įvairaus dy
džio atomu varomus karo laivus.

Kanclerio Schmidt vyriausy
bės prašymui pritarė JAV gen.

gražią ir tuo pačiu 
turtingą Aliaskos

gubernatorius Jay

UKRAINIETIS BERNIUKAS GAVO 
TEISES PASILIKTI AMERIKOJE

MOTINA, TĖVAS IR JAUNESNIS BROLIS 
GRĮŽTA Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ

CHICAGO, Illino’is. — Prieš talija Amerikon atvyko atskira 
mėnesius Į Chicagą imigranto viza ir yra Cad Schurz aukšt. 

teisėmis atvyko 42 metų ukrai- mokyklos mokinė. Ji gali būti 
nietis Michael Polovchak su berniuko globėja. Apylinkės teis- 
38 metų žmona Anna ir dviem j mas tuo tarpu pavedė jį globoti 
vaikais — 12 m. Walteriu ir' Illinois valstijos Šeimų ir Vaikų 
6 m. Michael Jr. Motina Anna‘globos departamentui. Teismas 
gavo valytojos darbą St. Eliza- paliko sau teisę įsakyti vaikui 
beth ligoninėje, o tėvas dirbo,grįžti pas tėvus, jeigu jie liktų 
valytojų vienoje dirbtuvėje, bet1 Amerikoje. Motina Anna išreiš- 
neprisitaikė prie Amerikos gyve- kė per televiziją nepasitenkini- 
nimo ir nutarė su visa šeima mą dėl tėvų teisės paneigimo. Ji 
grįžti gimtojon Ukrainon. Sovie
tų Sąjungos pareigūnų išduotoje 
vizoje išvardinta visa šeima.

Tačiau dvylikametis Walteris 
buvo nepatenkintas tėvo nuo-

6

gon. Jis yra gabus berniukas,-7 —--'j - -r r C") — ū? * 
mokymosi programą ir 1.1, šiais Monroe mokyklos 7-to skyriaus 
metais jis pabaudė, su keliais iš- mokinys, greitai išmokęs angliš- 
sikalbėjd, bvpo to įteikė atsi- kai ir įsigijęs draugų. Jis pasi-

šalino' nuo tėvų ir apsigyveno pas 
pasitraukus, studentų viltys eina I gimines, kurių yra keletas. Vie- 
kartu su vėju.

statydinimo pareiškimą. Jam

KALENDORĖLIS
Liepos 23: Brigita, Apolinaras, 

Gelminė, Ilgė, Tarvilas.
Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:18.
Oras šiltas. « r i

— Libijos diktatorius Moam
mar Chadafi pareiškė Der Spie
gei žurnalo korespondentui, kad 
bus nusavintos Vak. Vokietijos, 
Britanijos ir Italijos nuosavybes 
už kovas Libijos dykumose lai
ke II Pasaulinio karo.

na jo teta gyvena Chicagoje, o 
antroji Kalifornijoje. Reikia ma
nyti, kad jie kreipėsi į advokatą 
Julian E. Kulas, kuris pradėjo 
reikiamą procedūrą. Pirmadienį 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
Tarnyba jam suteikė tremtinio

— Prancūzų spauda praneša, 
kad buvusį Irano premjerą 
Bachtiarą nužudyti buvo paves
ta Palestinos Išlaisvinimo Orgą- 
nizacijos Al Fatah nariams. Įsa
kymą davė Yasir Arafatas, gavęs 
nurodymus iš Teherano.

yra abejinga dėl grįžimo Sovie
tų Sąjungon, tik vykdo savo 
\yro norą.

Šia keisto pobūdžio byla susi
domėjo viso" laisvojo pasaulio 
teisininkai. Walter Polovchak 
gavo daug laiškų ir pasiūlymų 
priimti į savo šeimas.

— Amerikos Legiono užsienio 
karų veteranai pirmą kartą 66 
metų istorijoj indorsavo respub
likoną (Ronald Reaganą) prezi
dento pareigoms. Organizacija 
turi apie du milijonus narių.

Jo partneriai nemėgo skaityti ir 
nuolat lošė pokerį. Režimą žy
miai sušvelnino kunigų vizitas.

R. .Queen buvo išleistas dėl 
sveikatos stovio. Multiple sklero- 
>is ligą gydys. Georgetown uni
versiteto-ligoninė prie Washing- 
Lono. ;Islęidziantr-Jouvo Ąpareigo- 
tas sakyti teisybę.

lyvavusios valstybės.
Antrojo pasaulinio karo pabai

goje Vakarų valstybės, sumušu- 
sios Hitlerio Vokietiją, nutarė 
likviduoti nacių Vokietijos ka
riuomenę, laivyną ir aviaciją. 
1948 metais Belgijoje buvo su- 
daryta.Vakaru Europos Sąjunga 
daboti/ kad karo metu sumušta 
Vokietija- nepradėtų iš nauje 
ginkluotis ir pradėtų naują ka 

! ra, koki sukėlė Hitleris ir naciai

: Vietoj taikos Europoje, Sovie
tų Sąjunga keliais atvejais ban 
dė sudaryti sąlygas Vakarų Eu
ropai -pavergti, bet ne visuomet 
jai sekėsi. Ji pavartojo jėgą 
Vengrijai pavergti, čekoslovaki 
jos ko'munistus nuslopino, pri
metė’Rytų Vokietijai savo vai 

j džią ir siunčia šnipus ne tik į 
| Europos vakarus, bet tiesia sa 

vo nagus ir kiton Atlanto pusėn
Belgijoje prieš trisdešimt me 

tų pasirašytas susitarimas pir
madienio vakarą buvo pakeistas 
Dar yra didokas skaičius para
grafų, suvaržančių vokiečius 
brautis į kaimynines valstybes 
Žinia apie nutarimą leisti vokie
čiams statyti karo laivus Euro 
pos gynimo sumetimais laba: 
trumpai buvo' paminėta spaudo
je, o radijas apie šį nutarimą 
beveik nieko nepažymėjo, bet 
kiekvienam aišku, kad šis nuta 
rimas turės įtakos į Vokietijos 

su Rusija ir Rytų

Tačiau ši vienintelė tokio po
būdžio byla yra sudėtinga ir rei
kalauja atlikti daugelį dalykų. 
Nors dabar berniuko negali iš-j 
vežti iš JAV be jd sutikimo, ta
čiau reikalinga teismo sprendi
mo ir teisinės globos. Dabar jis 
gyvena pas savo 18 metų seserį 
Nataliją pusbrolio namuose. Na-

— Eli Lilly & Co. pradėjo ga
minti sintetinį insuliną ir jį ruo
šiasi išbandyti. Jei bandymai pa
vyktų, tai būtų pradėta masinė 
sintetinio insulino gamyba.

ALIASKA SVARSTO 
ŽEMĖS KLAUSIMĄ

WASHINGTON, D.C.— Alias
ka turi apie 140 milijonų akrų 
žemės, kuri iki šio meto niekad 
dar nebuvo tiksliai išnaudota ir 
ištiria. Aliaska turi du senato
rius — Ted Stevens ir Mike 
Gravel, kurie kitaip galvoja apie 
nepaprastai 
metu labai 
žeme.

Aliaskos
Hammond savo valstijos žemę 
gali geriau pažinti, negu senato
riai, bet ir jo nuomonė yra skir
tinga nuo senatorių. Gubernato
rius norėtų palikti didžiausius 
plotus nepaliestus, su visais miš
kų žvėriniais, gyvūnija, žuvimis 
ir paukščiais, kad jie gyventų ir 
veistųsi ,kaip veisėsi tūkstančius 
metų.

Prezidentas Carteris taip pat 
norėtų palikti neliestus didelius 
iemės plotus, paskelbiant juos 
Aliaskos parkais. Prezidentas 
nori tiksliai nustatyti Aliaskos 
ekologijos šaltinius, o vėliau nu
matyti jų naudojimo būdą.

MAŽIAU MAŠINŲ 
VES AMERIKON

TOKIJO, Japonija. — Japonfe. 
jos nauja vyriausybė ir pramoni
ninkai imasi noki jų priemonių 
naujiems' automcbilaamš vežti 
į Ameriką. Japonai pastaruoju 
laiku buvo padidinę automobilių 
išvežimą 40%. Veik vio?s maši
nas jie parduodavo, nes ameri
kiečiai greitai moka, ir laeka 
doleriais.

Japonai nesirengią automobi
lių gamybos mažinti, bet jie yra 
pasiryžę paieškoti savo prekėms 
kitų rinkų. Savo mašinas japo
nai gal pardavinės Pietų Ameri
koje, Azijos kraštuose, nors iš 
ten sunkiau gauti pinigus. Bus 
sunkiau pinigus išrinkti, bet jie 
tikisi rasti būdus šiam reikalui 
teigiamai sutvarkyti.

Japonai nenori prarasti savo 
rinkos Amerikoje, bet jiems 
svarbu dabartiniu metu užka
riauti naujas rinkas ir atsižvelgti 
į JAV automobilių pramonės 
krizę. Reikia neužmiršti, kad ja- santvkius 
ponai Vokietijon taip pat išveža p;urc>pa 
labai daug sunkvežimiu. <5^,;^,, „„/„i..; s-. +r* * sovietų maršalai siu metų

birželio 39 dieną Kremliuj klau
sė kanclerio Helmut Schmidto, 
kodėl rusai turi atšaukti So
vietų karo jėgas iš Afganistano. 
Jis net nurodė datas, kada to: 
Sovietų karo' jėgos (urėtų būti 
atšauktos. Jis priminė, kad kar 
tu su jomis turėtu būti atšaukta 
ir Babrako Karmalįo rusų at 
vežta vvriausvbė. Sovietu mar
šalai manė, kad kanclerio Hel
mut Schmidto kalba buvusi la
bai drąsi. Jie manė, kad jie galės 
užimti visai beginklę Vokietiją, 
bet dabar jiems turėtų būti aiš
ku, kad rusai taip lengvai Vokie
tijos neužims ir visos Europos 
nepavergs.

Vokiečiai turi geležies, ang 
lies ir patyrusių darbininkų. Jie 
gali greitai pasigaminti karo lai
vams reikalingo plieno. Rusai 
praeitą savaitę manevravd Bal
tijos jūroje, bet naujai statomi 
vokiečių karo laivai labai leng-

labai daug sunkvežimių.

— i

PARYŽIUJE NUŠOVĖ 
SIRIJOS POLITIKĄ

PARYŽIUS, Prancūzija. 
Pirmadienį Paryžiuje buvo nu
šautas 68 metų amžiaus Salah 
Eddin al-Bitar, buvęs Sirijos 
premjeras, o dabar Paryžiuje lei
džiamo politinio mėnesinio žur
nalo Redaktorius.

Bitar pirmadienio rytą įžengė 
j savo žurnalo įstaigą, kai iš ty
laus revolverio buvo paleistas 
šūvis į pakaušį, nuo kurio poli
tikas vietoje mirė.

Užmuštasis buvo Sirijos B'aat 
partijos vienas iš steigėjų. Saląh 
Eddin al-Bitar buvo pavarytas 
iš premjero pareigų 1966 metais. 
Jis bijojo, kad dabartinės vy
riausybės šalininkai jo nenužu
dytų, tai naudojo šiaurės Jeme
no valstybės pasą. Nuo jo nuver-

— Bolivijos kariuomenė šaudė 
į demonstrantus sostinės aikš
tėje. Nuostoliai nėra žinomi. De
monstracijos buvo nukreiptos 
prieš demokratinę valdžią nuver- timo iš valdžios jis visą laiką gy- 
tusią chuntą. veno tremtyje.

IŠVEDĖ Iš TEISMO ŠŪKAU
JANČIUS PUERTORIKIEČIUS

CHICAGO, Ill. — Praeitą 
pirmadienį teisėjas Francis Ma
hon įsakė išvesti iš teismo salės 
aštuonis puerto'rikiečius, kurie 
pradėjo šūkauti teismo metu.

Aštuoni puertorikiečiai buvo 
suimti balandžio 4 d. popietį, 
kai į policijos rankas pateko 11 
puertorikiečių, kurie buvo prisi
dėję prie automobilių nuomavi
mo bendrovės apiplėšimo Evan- 
□tone. Du puertorikiečiai jau 
pripažinti kaltais, jie laukia 
teismo bausmės. Trečioji (Car
los Torres žmona) perkelta į 
New Yorką, kur nubausta už 
Imogaus užmušimą. Tuo tarpu 
ištuoniu suimtu vyrų ir moterų 
byla bus svarstoma.

Teisėjas Mahon pajėgė suda
ryti prisiekusiųjų teismą. Pir
madienį jų byla pradėta nagri
nėti. Jie sakosi esą “kovo’tojai už 
Puerto Riko nepriklausomybę”, 
bet jie dabar kaltinami už vagi
liavimą ir užpuolimą.

SOVIETAI CENZŪRUOJA 
UŽSIENIO ŽURNALISTUS

Sovietai daugeliu atvejų jau 
sulaužė pažadą neccnzūruoti už
sienio žurnalistų. Sovietų tech
nikai nutraukė elektros srovę 
Vakarų Vokietijos televizijai, 
Išsikalbančiai su disidentu.

Trys fotografai buvo areštuo
ti ir išlaikyti vieną valandą, o jų 
filmai konfiskuoti.

vai galės užkirsti kelią Sovietų 
laivams prasiveržti į Vakarus. 
Be to vokiečių karo laivai padės 
amerikiečiams kontroliuoti šiau
rės vandenis ir Pietų jūras. So
vietų maršalai gali gailėtis, kad 
jie neatšaukė savo karo jėgų iš 
Afganistano.



u
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Seniau ir dabar
Vincas Kudirka rasė, kad at

vykus naujam pavieto viršinin- kursijai vykti į bolševikų
kui į Naujapilį miesto žydeliams 
labai rūpėjo patikrinti jo cha
rakterį. Jie tenorėjo žinoti tik 
vieną dalyką — ar jis ima ky
šius. Jei tik ima, tai viskas bus 
gerai.

Netrukus pasisekė tai patirti. 
Ir po pirmojo bandymo, labai 
greitai per visą miestelio žydi ją 
nuskambėjo: IMA, IMA, IMA! 
Daugiau nieko ir nereikėjo. 
Kiekvienas žinojo, kai prie vir
šininko prieiti ir savo reikalus

Neseniai mūsų spaudoje pasi
rodė “linksmos” žinios: duoda, 
duoda, duoda — dykai važiuoti. 
Kai Vasario šešioliktosios gim
nazijos mokiniai pavasarį ruošė
si važiuoti į okupuotą Lietuvą, 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos pirmininkė parašė laišką 
gimnazijos direktoriui ir prašė, 
kad šiemet, kai Sovietai švenčia 
40 metų Lietuvos okupacijos

AVIACIJOS REIKŠMĖ

Agitatorius aiškino kolchozi- 
ninkams apie komunizmo per
galę, apie sputnikų didingumą ir 
apie galingą sovietų aviaciją., •

Vienas iš kolchozininkų už
klausė:

— O kuriam tikslui mums rei-, 
kalinga toji aviacija?
- — Štai kam. Tu čia didvyriš
kai kuolus bekali. o tavo anū
kas Irkutske. Vieną dieną tu 
gauni iš Irkutsko telegramą, 
kurioje anūkas praneša, jog ten 
pardavinėja cukipį, net po vieną 
kilogramą žmogui, jštai riri pa
aiškės socializmo pranašumas. 
Sėstumei sau į lėktuvą, ir be- 
skrendąs į Irkutską cukraus 
pirkti. Dabar aišku?

TARYBINIS PASITIKĖJIMAS
Sovietų valdžia Lietuvoje 

smarkiai užsipuolė spynų fabri
ko direktorių dėl neatliktos nor
mos.

— Ko jūs norite? — teisinosi 
jis. — Kai jūs kvietėtė metų 
pradžioje visus kovoti už pasi
tikėjimą Sovietų piliečiais, aš 
nutariau jūsų kvietimą vykdy
ti ir sumažinau spynų produkci
ją.

Netiesioginiai mokesčiai
— Yra tiesioginiai ir netiesio

giniai mokesčiai, — aiškino mo-

Kas, Kad lūžia gelsvas javas
Tai ne meilė, nf daina.'

Juk meni — motulė šakė: 
rūpestėliams per .;

sukaktj, neleisti mokinių eks-
oku-

savo
puotą Lietuvą.

Gimnazijos direktorius 
laišku paaiškino, jog gimnazijos 
vadovybė mokinių išvykos į 
okupuotą Lietuvą neorganizuoja 
ir jis laišką viešai iškabinęs. 
Drauge pranešė, kad mokinių 
išvyką į Lietuvą organizuoja 
Amerikoje ir Kanadoje gyveną 
mokinių tėvai.

Ir taip gražus jaunuolių būrys 
išdardėjo-. “Rodinos” draugijos 
viršininkai ekskursiją išskėsto
mis rankomis sutiko, sumokėjo, 
kelionės išlaidas, davė visą išlai
kymą Brežnevo agentūra Vilniu
je. Niekam kitam nereikėjo nė 
rublio išleisti.

Pasikeitė laikai — turtingų, 
bet dvasioje ubagų tėvų (įvairių 
kamantų, gečių ir kitų) vaikai 
naudojasi jiems bolševikų duo
damais KYŠIAIS. Oho! Oho!

Pilypas iš K.

tyloj as.— Kas man gali pasakyti 
letiesioginių mokesčių pavyzdį?

— šunų mokestis,' — atsakė 
vienas mokinys.

— Kodėl manai, kad tai netie
sioginis mokestis? — teiravosi 
nokytojas.

— Dėl to, kad Šuo ne pats juos 
- moka, — paaiškino mokinys.

\ ;
.„ J sp- ¥

Geriausia žmona
*

— Kreipsiuosi į teismą ir pra
šysiu skyrybų, žmona su ma
nimi jau šeštas mėnuo visiškai 
nekalba. , . > ■ f

— Žmogau, nedaryk tokio’s 
kvailystės! Kur tu kitą tokią 
gerą žmoną rasi?

Sic * *

MODERNI PATARLĖ
Jeigu dirbi, mielas vaike.
tau ir duonos duot nereikia’
O kas biznį gerą varo. * 
tas neims duonutės svaro: 
gers ir valgys, ką norės — 
ir nedribdamas turės.

# * *

e Infii aeija tikrai pasiekė 
aukštą laipsnį, nes kai kurios 
mergaitės įsižeidžia, kai joms 
pasakai, kad jos atro’do kaip mi
lijonas dolerių...

❖ * ❖

e Teisėjas paklausė vagį: 
“Kaltas, ar nekaltas?” Vagis at
sakė: “Tikrai nežinau, nes dar 
negirdėjau įrodymų

CJUNDCUM VIENS
KITĄ IR PRAGARE

Naują dūsia pasitiko .y 
Senas velnias pekloje 
Ir aprodė jai kur cypia, 
Verda dūšios smaloje:

Katilų juodų daugybė 
Kunkuliuoja lyg- lava. 
Ir paviršium galvos kyšo 
Ir.dar, koja ar ranka...

Bet liuciperiai su dzido'm
Stovi prie Jų katilų
Ir luoj tvoja jie per galvą — 
Nuskandina lig dugnų.

Tik iš vieno katilėlio
Nesimatė tų galvų
Ir šėtonas nestovėjo
Kaip prie daugelio kitų.

Biedna dūšia tuoj paklausė 
seną velnią verkdama: 
—Kodėl čia nestovi sargas 
Su tuo dzėdu rankoje?

Juodas velnias išsišiepęs 
Tuoj atsakė su drąsa: 
—čia lietuviai ir jie patys 
Susitvarko ten dugne...

i

Žlibas svečias, jei lankytų 
Belzebubo- karalystę — 
Aš manau, kad jam patiktų 
Biednas dūšias smalon grūsti;
Į Chicagą jis negrįžtų 
Sekretorių aklai plūsti.

Petrė Putrė-Putriūtė

Žmonių kilmė

Du naujokai ginčijasi dėl žmo
gaus kilmės. Prieina viršila:

—Ko ginčijatės?— klausia jis.
—Matot, jis tvirtina, kad žmo

gus išsivystė iš beždžionės!
Pagalvojęs viršila sako:
— Eiliniai — gal būt, bet vir

šilos — jokiu būdu!
>

© Yra daug teorijų, patari- vokiečius, prūsus, žemaičius, he
mų, kaip sustoti rūkyti. Mano tuvius, latvius, estus, suomius.
receptas maždaug praktiškiau
sias: paskaičiuok kiek cigarečių 
pakelių (pakelis dabar kainuoja 
oOc.) per savaitę surūkai, neuž
miršk ir vėžio. Pamatysi, kad 
per metus dūmais paleidi apie 
tris šimtus dolerių, gal būt ir 
daugiau. Išsigąsi ir sustosi rū
kęs. Už tuos pinigus, kuriuos 
prarūkai, gali žmonai nupirkti 
paltuką, o sau gerą eilutę.

• Du melagiai susiginčijo. 
Vienas sako: —Buvo taip karš
ta diena, kad aš nešiausi galoną 
pieno iš Paramos, tai pienas 
maiše pradėjo virti. Antrasis 
melagis: —Kai aš iš Pauliaus 
geležinės krautuvės nešiausi nu
sipirkęs keptuvę, tai paėjus vie
ną bloką, keptuvė taip įkaito, 
kad maišas užsidegė. •.

© Louisianos zoologijos sodo 
vadovybė nuvežė kobrą j Texas 
supiršti su Texas “lady” barš
kuole. Bet vedybos neįvyko: 
barškuolė bematant prarijo 
kobrą.-' "

O Aukštaičiai sakydavo: Va
žiuok- lėtai, toliau nuvažiuosi; 
difbk skubiai, daugiau padarysi. 
Amerikoje sako: Dirbk lėtai, 
daugiau uždirbsi.

o Kad būtų atvanga karš
čiuose, paskaitykime Marquette 
Parko idilę:

Mąrquetle parke oras grynas, 
Dangus mėlynas, žydi

- . i (gėlynas.
Tenai seniorai kortomis

_ [lošia, 
O medžių paunksmėj vėjelis

t; "P " ošia.
Tiktai nė vienas neprttrilošia.

Pasikalbėjimas
Maiklo 
su Tėvu

— Maiki, šiandien pasikalbę-, davo ir vėl kalnų kukštaras už
sidėję ant kupros, eidavo tolyn.kiau apie mūsų žemę.

— Ar ką naujo suradai, Tėve? Pagaliau jie nutarę būt sėsliais,
— Ne, Maiki, ne naujo — tik numetė kukštaras ir, tokiu bū- 

dasiprotejau, kaip nuostabi yra du, atsirado kalnai. Kur daugiau 
mūsų žemė. milžinų susitelkė, ten daugiau

Ar sukiniesi apie namus, vaikš kalnų atsirado.
čioji gatvėmis, nueini į parkus,

jį paežerį, guli ant smilčių ir 
' | klausai, koks tai neaiškus kugž-

dėjimas eina iš gilumos, rodos

yės. Šnek, o tu tos kalbos nęsu- 
pranti ir žiopsai lyg nebylys.

Eini toliau ar žiūrinėji žemė
lapius ir randi, kiek dar neištir
tų apylinkių ? • Nenuostabu,, kad' 
mūsų dievai mažne tiek pat te
pažįsta žemę, kaip mes.

— Pagal kokias išvadas, Tėve, 
tu sakai, kad. .pievai ne daugiau 
tepažįsta žemą, ,kąip mes.

—- Pagal tai,. Maiki, kaip ne
vykusiai žemė1 padalyta žmo
nėms. Tik paveizėk į šiaurinę 
Europą: ten matysi kokiam ma
žam sklype patalpinta daug skir- 

J tingų tautų, kurios priverstos
| gyventi susispaudusios arba 
j skriausti kita kitą.
! Į tokį mažą žemės skypą, kur 1 
J telkši Baltija, Šiaurės jūra ir da 
lis Atlantiko, dievai suvarė nor
vegus, švedus, danus, olandus,

lenkus, airišius, škotus, anglus, 
gudus ir, kur ne-kur, eskimus su 
vaikais įkaišiojo. Amžiams slen
kant, žydai susipyko su savo 
giminaičiais ir jie atsidangino į 
anas apgyventas sritis.

— Tai didelis tautų mišinys, 
Tėve.

— Tikrai didelis, Maiki. Ta-. tonas, vietomis jau gerokai ap- 
me dalyke dievai nekalti — pa-; draskytas. Kai kurios durys riog 
tys žmonės pergreit dauginosi, 
mat atsirado godumas. Kiekvie
na šeima stengėsi būt skaitlin- 
^esnė už kitą. Ėjo lenktiniavi- 
mas tarp šeimų ir tarp tautų- 
Tautos, netilpdamos savojoje že- 
neje. grobė kitų žemes ir sveti
momis rankomis sau duoną pel- , 
nė.

— Bet Tėve, vedu nuklydov 
nuo temos: pradėjov apie žemės 
Įdomybe ir atsidūrėv tautų miši 
ny.

— Gerai sakai, Maiki. Grįž 
kiau prie žemės. Kai tu žiūri į 
žemėlapius, ar matai kalnus? Ar 
pagalvoji, kaip kalnai ten atsi
rado? ' \

— Ne, Tėve, žemėlapy kalnų 
nematau, ten viskas plokščia, 
kaip bet koks -popieriaus lapas.

— Ale Maiki, tie šešėliai ir 
skiauturėlės, reiškia kalnus.

— O! Dabar atsimenu dėduko 
aiškinimą, kad pradžioje žente 
buvusi lygi, kaip obuolys ir 
karšta. Po to, kai ji atvėso — 
susiraukšlėjo; tuo būdu pasida- 
'ė kalnai. Kitas pasakojimas dar 
rimtesnis. Esą’ buvusi rculžiąų 
Jauta,' kuri sau imt kupros ne
šiodavusi kalnus, o ant tų kal
nų ganydavosi ožkos. Ir tie mil
žinai kur ėję-nūėję, susėsdavo 
medžių paunksmėje, pamelžda-

Don Pilotas vo ožkas, liedavo sūrius, valgy-

numetė kukštaras ir, tokiu bū-

— O ką sako mokslininkai?
— Mokslininkai, Maiki, prasi

mano dar keistesnes teorijas: 
esą žemės kontinentai, lyg an
tys plaukioję vandenynuose. Lai 
kui bėgant tarp žemynų įvykęs 
nesusipratimas: vienas — įsistū- 
męs į kitą ir sustūmęs kalnus. 
Stūmimas buvęs toks stiprus, 
kad uolinis žemės kiautas suai
žėjęs, lyg riešuto kiavalas.

— Tėve, ar tu tiki tai moksli-

— Tikiu ir netikiu, Maiki. Ne
tikėti negaliu, nes rimčiau atro
do negu obuolio susiraukšlėji- 
mas ir milžinų su ožkomis teo
rija- Iš kitos pusės negaliu igno
ruoti Maižiešiaus ir Švento Raš
to, o Didžgalvienės ir Juozo Skei
vio dar neklausiau. Smarkieji 
žemaičiai, veikiausiai turi teori
te-

Pakeliui j tėviškę užklumpa mirtis
|8kfrsnelis iš Juozo Švaisto knygos PETRAS 

ŠIKVOKAS, 228 psL, kaina $2.75, gaunama Naujienose)

— Jūsų valia: duosi? — gerai, heduosf? nepyksiu— 
Tai, va, žiūrėkit: kai tik užmigs tas jūstf kareivis, tuoj 
imkit karišką būgną ir muškit Senieji kareiviai visada 
labai jautrūs ir pareigingi. Per miegus jis pamanys, 
kad kariuomenėje tebetarnauja dar. Pakils ir bėgs žiū
rėti: ar čia pavojus koks,'ar į karą šaukia? Jūs tada UŽ- 
sirakinkit ir daugiau nebejleiskit jo.

Baukė, atlikęs pabaudą, nebedribo asloje, kaip vi
sada darydavo, bet tuojau prišoko prie Dūliaus, reikš
mingai pamerkė jam ir nusivedė j užkampį. Čia išdėsr 
tė, ką toji moteriškė buvo patarusi. Dūlius iš džiaugs
mo plaukštęlėjo delnais ir kelis kartus apsisuko ant 
vienos kojos.

Bematant sušaukė jis tuos pačius velnius, kurie ką 
tik buvo atlikę pabaudą, ir pradėjo įsakinėti. Vieni 
velnių prisivijo moteriškę ir nusilenkdami padarė jai 
maišą pinigų, kiti griebėsi daryti karišką būgną. Tuoj 
pasigavo du dižiuosius šunis, nusuko jiems sprandus, 
mliurkt numaukė odas, nušutino plaukus, padžiovino 
tas odas ir užtempė ant plonų ratlankių. Iš šonų aprie- 
tė tošimi, suraišiojo, suraizgė ir—baigta.

Dabar lūkinėjo tiktai, kol Petras kiečiau įmigs. Il
gai laukti neteko. Senis, nusivaręs per dieną, veikiai 
užmigo iš vakaro. Dės galvą ant kumščio ir knarkia vi
su smarkumu. Štai, užgrojo jo triūbos, ir velniai, pa
sislėpę už krūmų, ėmė mušti būgną. Petras iš tikrųjų 
tuj pašoko, greitai apsivilko, sugriebė, visą savo mantą,' 
kurią visada senu kareivišku papratimu guldamas pa
sidėdavo ties savim,- ir išdūmė lauk. Tuo metu tiktai 
pykšt-pokšt! ir užsitrenkė pragaro durys.
-5 Didžiausias triukšmas sumišimas kilo ten. Velniai 
kvatojo, klykė ir trypė iš džiaugsmo. Vieni kūliąis-rai- 
čiojosi asloje, kiti šokinėjo ir galvomis ėjo. Į viršų, lėkė 

. šakės, kabliai, žarstikliai. Smarkiau supleškėjo ugnys 
po katilais, garsiau pradėjo rėkti šutinamos dūšios.

Liuciferis, nieko nenusimanydamas, kj^cia dabar 
įvyko, persigandęs sublovė: ■■ - - .

— Liaukitės! Ar jūs pamįšot, ąr lią?
Tuojau prišoko Dūlius ir atraportavo prunkš

damas :
— Petrą išvijom lauk! y
— Kuris gi tai padarė?
— Aš, didysis valdove!
— 'Tu? .

«

n l iioi
— Kaip tat atsitiko? ; <
Prunkšdamas, besiraitydamas Dulius ėmė pasako

ti. Vos tik baigė, Liuciferis irgi pradėjo juoktis. Jis 
taip kvatojo, taip klykė, kad jam išėjo nebe juokas, bet 

į kažkoks laukinių žirgų žvengimas, o protarpiais 'pasi- 
|girsdavo klaikus žvėries kaukimas.

Dūlius drąsiai pasisavino sau nuopelnus, nes šiuo 
atveju bemaž nieku nerizikavo: čia nebuvo joks są
mokslas ar sukilimas. Jis laukė dviejų išeičių: patiks 
Liuciferiui, ar ne. Jei patiks — laimės, nepatiks — pa
sisakys, kad iškrėtė eilinį pokštą ir atšauks Petrą -į 
pragarą. Iš visako šuprata, kad patiko. Liuciferis bu
vo patenkintas: viena, senas kareivis beveik viską buvo 
atlikęs antra, nebeteks sukti galvos dėl sutarties, ku
rios nebuvo nusistatęs vykdyti. ' -

Vos tik pasišalino nuo Liuciferio sosto, staiga, 
kaip dalgio pakirsti, krita prisitykoję jam pb 
kojom buvusieji rikiuotės instruktoriai. Graudžiu bal
su, persigandę jie maldavo: -

— Viešpatie mūsų ir valdove, neteisk tu mums pra
žūti čia! Ko greičiau paskirk kokiai nors tarnybai že
mėje! Tu gerai žinai, kad mes visa tai darėm ne savo , 
noru, bet tavo valią vykdydami ...

Liuciferis kažkaip neaiškiai pakrapštė galvą. Jis 
tebekvatojo dar ir nė vieno žodžio nevaliojo ištarti. In- 
truktoriai susipūtę pasitraukė ir šešėliu nuslinko

. k-

KOMUNIZMO STATYBA
Pilietė E. Knyvaitė iš Vii-j 

niaus miesto rašo gegužės 22 d. 
“Tiesoje“ apie komunistinę sta
tybą ir kitokius tarybinės bui
ties reikalus:

— Prieš metus apsigyvenau 
Vilniuje, Viršuliškių gatvėje, 
daugiaaukščiame name. Kai per
sikėliau į 29-ju numeriu pažy
mėtą namą, jo langai turėjo 
stiklus, durys — rankenas. Šian 
dieną vietoje stiklų ruduoja kar

so atremtos į sienas. Prie namo 
mėtėsi sušalusių durpių grums
tai. Dažnai matydavau paaug
lius juos bemėtant- Po tokių 
mėtymų rytojaus dieną stikli
ninkas dėdavo naujus stiklus. 
Bet ir vėl neilgam... Galu ga
le langai ir durys buvo užkalti 
kartonu. Žiemą dažnai atšalda
vo radiatoriai. Santechnikai nes 
pėdavo bėgioti į mūsų namą jų 
remontuoti. O radiatoriai suge
do ne dėl to, kad blogai įrengti, 
paprasčiausia, kai kurie gyven 
tojai žiemą savavališkai savo 
butuose įsirengė daugiau radia
torių, kaitaliojo juos ir trukdė 
normalų šildymą. Girdėjau, kad 
kai kurie namai turi savo komi
tetus. Jie rūpinasi ne tik namo 
aplinka, tvarka laiptinėse, rū
siuose, bet ir sprendžia iškilu
sius kaimynų konfliktus. Mūsų 
namas tokio komiteto neturi, o 
reikėtų.

Ilgai šėlo, ūžė pragaras. Niekad tokio džiaugsmo 
ir triukšmo nebuvo jis pergyvenęs. Kai aprimo. Liuci
feris pasišaukė Dūlių.

(Bus daugiau)

■

KADA KARŠTA
Kada karšia, gerti noris, 
Geri, gerj: vis dar nori.y v ' . iGeią Pepsi ir degtinę, 
Rodos, čierką paskutinę. 
Ir taip einasi be galo, 
Kol nuvirsti užu stalo...

Don Pilotas
Freniruo’ja busimą televizijos vaidinimų žvaigždę.
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KAZYS JANUTA
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■ Kai amžinas studentas aukštinamas,
L f . .

e o profesorius pliuškiu vaizduojamas
■> . ■ ■ 
f

į _

. Kauno miesto burmistro įstai
goje tarnyboje kilo, ypač po to, 
kai Steponas Rusteika, iš vidaus 
reikalų ministerio pareigų atleis
tas, buvo paskirtas Kauno mies
to vicebūrmistru. Su juo Kęsgai
lą ;per Samogitia susipažino. 
Korporacijoje buvo nemažai na-

(Tęsinys) “lenkiškos orientacijos” įrašą 
išbraukti. Gal ir srf teisingumo ( 
ministeriu pakalbėjo, nes nė mė-, 
nuo nepraėjo ir H gavo prie apy- 
ga’dos teįsmo kandidato darbą.

Policija universitete

Ypač artimas S. Kęsgailos 
bendravimas su vidaus reikalu

nų, Telšių gimnaziją baigusių, ministeriu Rusteika prasidėjo! 
Jie atsiminė, kad Telšiuose karo , vienu įvykiu universitete. 1931 
kOMendantu būdamas pik. S. j metais studentai žaizdrininkai 
Rusteika, kol? tebeveikė moks
leivių organizacijos, dosniai jau- 
nįiųą renidavęs. Pasiūlė jį Samo
gitia garbės nariu išrinkti. Nu
balsuota -ir 1932 m, garbės nario 
titulą ^Rusteika priėmė."

Ir studentarbš samogitains S. 
Rusteika yra daug padėjęs, vie
niems | dąrbo ieškantiems, ki
tiems šiaip įvairiuose reikaluo
se;,! Pavyzdžiu verta paminėti 
atsitikimą. Vienas samogitas (jo 
pavardės neminėsiu, berods, yra 
likęs Lietuvoje, tik pažymėsiu 
raidė H), gavęs' teisių fakulteto 
diplomą prašė tęisingumo minis
terio paskirti teismo7kandidatu. 
Tąčiąu paskyrimo negavo.

- jšiam H teisininkui pavyko 
kažkuriuo keliu išsiaiškinti pa-1 
slaptį, kodėl.neskįįiamas teismo 
kandidatu; Buvo tvarka, jog 
prięš;skiriant, teisingumo minis
terija pareikalaudavo saugumo- 
surinkti apie prašytoją žinias: 
ar nėrą kriminaliniai nusikaltęs 
ir ar' yra • ištikimas tautai ir 
valstybei, y ų; . ;< .-i .

Apie tą H samogitą saugumo 
departamento, kartotekoje esą 
įrašyta, jog jis lenkiškos orien-

su dar vięna antra į komunizmą 
linkusia- organizacija surengė 
universitete Gegužės 1-osios mi
nėjimą, mitingą. S. Kęsgailą ta- - 
da buvęs pirmuosiuose univer
siteto rūmuose pastebėjo, jog 
renkasi ir nestudentų. Telefonu 
pranešė ministeriui Rusteikai. ■■ 
Tas įsakė policijai mitingą užda
ryti. Prie universiteto atvyko re
zervo būrys. Jį pasitiko S. Kęs-i 
gaila ir dalį policijos rezervistų! 
įvedė į universiteto namą ir pa-l 
rodė, kurioje auditorijoje vyks-l 
ta Gegužės Pirmosios minėjimas. I

Policija įsakė susirinkusiems Į 
po vieną išeiti ir išeinantis tu
rėjo parodyti studijų knygelę ar 
studento asmens liudijimą. Po
licininkai nelabai susigaudę tuo
se dokumentuc’se, jiems į pagal
bą stojo;Kęsgailą ir- dar vienas 
studentas. Katras studento do
kumentų neturėjo, buvo sulai- 
-kytas, keletą asmenų policija 
išsivežė.

Aš tada su vėliau į kompozi
torius iškilusiu Jonu švedu gy^

•r

Prieš audrą.

S. Kęsgailą universiteto 
teisme

Nežinau, kaip ir kuriuo keliu 
į universiteto garbės teismą par 
teko Steponas .Kęsgailą, kas

į teismui pranešė,1 jog jis policiją 
I iškvietė ir su 'policija bendra- 

■ darbiavo, tikrindamas Gegužės 
Pirmosios minėjimo! dalyvių do
kumentus.

• Ę • * , •
Teismo procesas neilgas, nes 

S. Kęsgailą negalėjo paneigti

■y

■Varpininkų rezoliucija

Gal mėnesiui praėjus gavau 
kvietimą atvykti į universiteto 
garbės teismą. Pirmininkas porf. 
Purenąs paaiškino kad aš. esąs 
patrauktas universiteto’ garbės 
teisman už įvesdinimą policijos 
universitetan ir už pagalbą jai 

venau Donelaičio gatvėje, prie-; Gegužės Pirmosios mitingą iš
šals lenkų banką. Mudviejų kam
barys buvo dažna draugų, tiek 

taėžjos, kitaip sakoma, valstybi-.iš teatro žmdnių, tiek studenti- 
t _ ? C. t -i !_• -X - I . _ ••

i •

vaikant. •
Nustebau ir paaiškinau, kad 

net nė universitete tą vakarą ne-

į kaltinimo, jog jis pasielgęs ne
suderinamai su studento garbe, 
padėdamas sulaužyti universite
to autonomiją'. 1

Bausmę garbės teismas pa
skyrė: sumokėti 10, litų studen
tų šalpos reikalams, o kartu ir 
papeikimas. " :

Ar susilaukė kokios bausmės 
ar perspėjimo Gegužės Pirmo
sios rengėjai, kad jie įsileido, ii* 
nestudentų, neatsimenu.

Klaidos, lyg nebūtos, '
* 6 » w ■

1959 ijietais spaudoje nyks
tant ginčams dėl išleistosios 
prieš nuosmukį-deklaracijos; ku- 

: rioj buvo ir tuometinių Liet, en- 
J ciklopedijos redaktorių parašų, 

buvo primenama,- jog-ir enciklo
pedijos redaktoriai neišvengia 
nuosmūkinių raštų, nes į encik
lopediją patenką menkaverčiai 

į pasireklamavimai. Be kitų pa- 
| vyzdžių buvo nurodytas ir S. 
{Kęsgailos per enciklopediją uni- 

mus kaltinimus ir pavadinau j versite to baigimas bei jo veikla 
varpininkus šmeižikais. . .

Atsiliepė per Lietuvos žinias 
varpininkų pirmininkas Vaišno
ra, visai nutylėdamas kaltinimą 
— nei jį tvirtino ,nei atsiprašė, 
o tik kdmentavo mano rašto pa
šalinius išsireiškimus, pvz., ra
šiau: jei ir, būčiau policiai pa- 
gelbėjęs, tai ne savo kolegas,

Pavergtų tautų minėjimas
17

šiais metais gdrde
| pat^ save’ ir mažą afganista-

š. m. liepos'1^ d. Civic Pla-i aiškina, kad nuo 1961 m 
zoje įvyko Pavergtų tautų mi-l milijonų vokiečių, lapo užmū- 
nęjimas. Lygiar 12 vai. jaunas! ryti. Tokius atsišaukimus pla- 
vbikinas, lietuviukas Robertas tino ir kitų tautybių asmens. 
Butkus, atnešė ir uždegė olim- Latvis. Tedis Zerinš kiekvie. 
piadai skirtą ugnį,;. Grojamas nais metais ką nors naujų iš- 
ir ,giedamas'Amerikos ir vėliau galvoja, 
Pavergtų tautų himnai. ' >

Minėjimą pradėję latvių ąt- nietį apraišiojęs geležiniais; re- 
sįovas Viktors Vinkšnins. Iš- tėžiais. Viršuje Kristaus ipa- 
vardinamos buvo visos Sovie-, veikslas spygliuotomi vielo
tų ^okupuotos- valstybė. Katali-( mi apraizgytas, žemiąus jSo- 
kų kupigas sukalba maldą. i vietų Sąjungos žemėlapis ; su

A1 < 1 iv 1 ' I okupuotais kraštais - valstybė-Po to kalbėjo keli ■ lasmens,’ . *1 ■ •»L- '• <, ... .. .. . t nn., Be to aikštėje buvo sudėtame skaičiuje ir musų gen.f 4 . , . '. .... . . ’J v.® ‘gintos dvi sovietiškojo komu-
; nizino vėliavos.. Spėjama, kad 
• minėjime dalyvavo apie ipu- 
1 sąntro tūkstančio žmonių. Ma 
! tesi 5 kanalo televizijos atsto.

“ j bus filmuojant,ypač savo apa- 
. - ratą daugiausia buvo nukreipę 

Azijos tautų asmenis.
Stasys Juškėiias

konsule. Juzė Daųžvardienė. 
Visi kalbėtojai pasmerkė so-^ 
vietišką komunizmą^ jų impe-' 
rilistineg užmačias ir barbari-j 
skųs veiksmu su okupuoti^ kra 
:štų žmonėmis. ■ - 1

Iš matytų transporantų mi-Į 
mojime dalyvavo: lietuviai (iš, 
plakatų gausumo atrodo, kad Į 
lietuvių buvo daugiausia).! 
Daugumoje reorganizuotosios 
Bendruomenės narių. Matėsi 
iš Chicagos, Ciceros, Melrose 
Parko ir. Willows Springs vie
tovių. Mačiau ir porą kunigų,’ 
kųhA Juozą Prunskį ir kąn. Va
clovą Zakarauską, mačiau ir

l

ABIEJŲ KORĖJŲ VADAI 
NEGALI SUSITARTI

SEOUL, P. Korėja. — Kaip 
Pietų,* taip -ir šiaurės Korė jos 
vadai tvirtina, kad jie nori tai
kos, siekia sudaryti vieną Korė
ją, bet jokiu būdu negali -susį-

nei tarnybai netinka.- Nuėjo šis įjos užeiga. To įvykio vakarą bu- buvau. Prof. Purenąs man pa- 
sambgitas pas -vidaus reikalų 
mfhisterį Rusteiką ir išdėstė sa
vo reikalą. Rusteika jam pasa
kas — “Pažįstu tave, pažįstu 
tavo tėvus, reikalą sutvarkysiu”.

vau namuose, 
nėjau. Užbildėjo S. Kęsgailą ir 
tas kitas studentas (jis gal Lie
tuvoj e.likęs pavardės neminiu). 
Tuoj juodų pradėjo pasakoti

.Tr sutvarkė. Paliepė, saugumo [apie tą įvykį, universitete ir apie 
. departamentui iš H kartotekos savo talką policijai.

universitetan1 aiškino, jog studentų varpininkų 
sąjunga yra išleidusi rezoliuci
ją, smerkia minėjimo rengėjus, 
kad įsileido nestudentų, o ypač 
smerkia mane, kad .policijai 
padėjau. “Kodėl nereaguoji, jei 
esi nekaltas?”-;—klausė garbės 
teismo pirmininkas Purenąs. 
Atsakiau, kad aš nė nemačiau 
tokios rezoliucijos, pagaliau, 
kaip turėčiau reaguoti?GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS į

į. . ,1. .. .. . . ; • Prof. Purenąs paaiškino, kad
^UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- I

I ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
yisi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

savo -asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

universitete. ; <
Atsiliepė ir S. Kęsgailą, kalbė

damas apie savo studentišką 
veiklą, bet nė žodžiu neprasita
rė, kaip tas universiteto -baigi
mas pateko į enciklopediją. Jis, 
kiek pamenu, rašė Nepriklauso
mas Lietuvos savaitraštyje.

bet komunistuojančius lietuvių! 1963 m. buvo išspausdin- 
tautos priešus būčiau policijai pas Bronio Kviklių paruoštas ket- 
padėjęs suimti. Vaišnora užrėžėj virtas Mūsų Lietuvos tomas, Š. 
man, jog “ne Janutai spręsti, kasi Kęsgailą tebegyveno ir galėjo pa-J 
tautos priešas ar draugas”. To- stebėti, kadjtoje knygoje be rei-' 
kio tono buvo varpininkų reak- kalo jis teisininku; pavadintas, 
cija. Su jų veikėjais, kaip Vaiš-i Tokią pastabą-jr aš padariau 
norą ir Gregdrauskas, net ir ke- savo įspūdžius Naujienose apie 
purinė pažintis pasibaigė. Šamo- tą knygą spausdindamas;. Nei tas 
gitia nutraukė draugiškus san-Į 
tykius su' varpininkais.

Kai šie du varpininkai buvo 
Liaudies vyriaus’ybejė į ministe- 
rius paskirti ,tikrai baiminausi, 
k.ai kartą'įVilnnije su Vaišnora 
petys pro petį gatvėje praėjova,

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
Tinkamiau susipažinti su dienraščiu, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
ŲŽ10 DOLERIŲ.^ .

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati* 
nimo vajaus talką!

■/•/r • ®

L. Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 ..

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas --------- -—.______________________ _
Adresas ... ----------- ;——i_________________________ ____

• , Užsakąs Naujienas jcaip, dovaną, savo. 
yra hiujaa skaitytojas. Priede v' dnf. 
Pavardė ir vardas __
Adresas _--------------------------- -----------------

- kuris

Spomoriauą pavardė, vardas ir vietovė

• platininio vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Hanseną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas —-----------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa* 
vaitos susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas --------------------------------------------------- ----------
Adresas--------------------------------------------------------------------------
» —............ ■ ■
I* <

ta varpininkų rezoliucija yra vie
ša, galėčiau aš ir per spaudą at
siliepti, pasiteisinti. Jis daugiau 
manęs nieko neklausinėjo, jokių 
kitų studentų pavardžių nemi
nėjo ir aš jam nepasakojau, kas 
su policija bendradarbiavo.

Varpininkai minimą rezoliuci
ją pasiuntė universiteto admi
nistracijai ir studentų draugi
joms bei korporacijoms, bet Sa- 
mo'gitia negavo ir todėl nieko 
apie ją nežinojau. Susiradau, pa
skaičiau ir ėmiau rašyti atsaky
mą. XX Amžius ir Lietuvos Ži
nios nespausdins, nuėjau Lietu
vos Aido redakcijon, pas ten 
dirbusį A. Nezabkauskį, po šiek 
tiek atsisakinėjimo jis vis dėlto 
sutiko atspausdinti mano raštą, 
kuriame paneigiau man meta-

i

“teisininkas”, nei Kvikliui tą ne
tikrą žinią davusis fiei pagaliau 
pats; i knygos; sudaryto j ąs nesi
ėmė klaidos pataisyti. ■

S. šetkus aukština S. Kęsgai
lą,. sakydamas,; kad jį “geriau- 

t šiai” pažinęs. Jeį-pąžiijd, tai tu- 
bet iš jų keršto nesusilaukiau. . retų žmoti; ir Kęsgailą'neteisėtai 

S. šetkus posmuoja, jog nuo teisiniųko'titulą .p&iskyrusį, tad 
1937 m. mažai rodžiausi korpo- gal jau būtų metas kitaip ano 
racijos veikloje. Prisimenu, kai; asmenybę vertinti. O jei S. šet- 
grįžau karinę prievolę atlikęs, kris tiki, kad'KęsgaŪą . baigė: iei- 
paprašiau valdybds, kąd man šių fakultetą, tai reiškia, kad jis 
leistų; pasiskaityti protokolus, j jo' nepažino/ o- tik ršiaip vėjais 
metraštį ir siunčiamų išleidžia-

porą gydytojų: dr. Joną Ado- tarti. Jie vieni kitais nepasitiki 
mavičių if; dr.> Ferdinandą jr negali pradėti pasitarimų; 1, 
Kauųą. Deja, lietuviško jauni-j Amerikos Kongreso atstovas 
mo, išskyrus poros jaunuolių, stephen J. Sdlarz bando tarpi- 
visai-.nesimatė..'Daugumoje sdi-ninkauti,; kad susitiktų abiejų 
pyvo amžiaus moterys; ir vy
rai, latviai ,estai, serbai, čeko- 
slovakai, baltgudžiai,' vietna
miečiai, tailandiečiai, ukrai
niečiai, lenkai; vokiečiai ir kt. 
Nešojamuose plakatuose ma
lėsi įyairiaųsių šūkių,, smer
kiančių sovietinį imperializmą' 
ir reikalapjančių tautoms ir 
payieniems asmenims lais
vės., ;

Buvo dalinami ir atsišauki
mai. Lietuviai dalino Ramunės 
Tričytės .parašytą atsišaukimą 
“Freedom Iš ah Ocėan Away”. 
Atsišaukime įdėta Marijos Jur 
gutienės. dukros Dainos pa
veikslai.? .♦ . , '
Estai savo atsišaukime aiški
na, kad ^tijoje 1939 m. ne es
tų gyvenų 12%, gi 1979 m. Es
tijoje jaų\5C>% gyvena ne es
tai. V ? -

Vokiečiai savo atsišaukime

scena^ kuriją, dar blogiau negu
apleidimai, >banddma iškraipyti.

> -: į’, (Pabaiga)

Korėjų užsienio reikalų ministe
rial, bet jam labai sunku nusta
tyti: pasitarimų' sąlygas, - todėl 
taikos derybos ir Korėjųtsuvieni
jimo klausimas vis dar atidėdi- 
nėjamas.

ENERGY 
WISE

, .... . •• ! «• Organize car pools tą > 
save gasoline. z
Don’t be a Bom Loserf

mų raštų bylą, kad žinočiau, kas 
buvo daroma, kai aš buvau ka
ro mokykloje ir tikrai su Samo- 
gitia per tuos metus- ryšio ne
turėjau. Taigi, priešingai šętkaus 
plepėjimui, aš iš tų korporacijos 
dokumentų daug ką sužinojau.

Gautųjų raštų rinkinyje radau 
varpininkų raštą, kuriuo jie at
siprašo manęs ir Samogitia kor
poracijos, girdi, buvę»-apsirikę 
ir mane su kitu asmeniu su
painioję.

JAY DRUGS VAISTINĖ , 
2759 W. 71st St, Chicago, HL

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais niio

D. KUHLMAN, B.S^ Regtetruota* vaistininkai ’ . l

Tel. 476-2206
1
Į.-n—rr.' rmr-----

Išėjusi □ spaudos ir galim* gauti knygą nukopi

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikon lietuvių pastan
gas daryti įteko* J krašto politiką. 102 pal. Kaina |LM.

Knygos bus išsiųsto*, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adreau: ,

remiasi/ ■ •■ ■_ -

Paskutinį kartą S. Kęsgailą 
susitikau 1940 m. Vilniuje,' kai 
jau buvo Liaudies vyriausybė. 
Sakėsi iš darbo Katine’atleistas, 
teiravosi, ar nežinau,- kur jis ga
lėtų darbo gauti. Aš pats jau ta
da, kaip sakoma, buvau ant silp
nų kojų, į bedarbius žengiąs 
liaudies priešas, ne ką galėjau 
patarti.

Nuo vaikystės iki subrendimo 
liko aiškus1 vaizdas: S. Kęsgailą 
pasižymėjo tuščiu išdidumu ir 
tuščiu iškalbingumu, turėjo ta
lentą ir drąsą veržtis į visuome- 
ninių darbo pirmas vietas, o ko
kių naudingų darbų jis atliko 
Kanados lietuvių bendruomenė
je bei kaip jis partizanavo, man 
nėra žinomos tos veiklos visos 
smulkmenos.;- Bendrai, anot S. 
šetkaus citatos, šio rašto tikslas 
buvo grįžti į apleistos praeities

$
IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pins for 

muscular Backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger > 
man Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to reHeve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
sd muscles loosen-you can move more 
freely in minutes! There's no stronger 
backache medcahon you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir. mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio,. dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V^ Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei ijų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į‘vokiečių kalbą. 'Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje: tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Sen. Savicką pagerbė 15-tas wardas, kurį tvarko 
aldermanas Frank X .Brady,. Visiems džiugu, kad aid. 
Brady glaudžiai su sen. Savicku bendradarbiauja. Pa
gerbime taip 'pat dalyvavo, žinomas atstovas Michael 
Madigan, kuriam lietuvių problems yra gerai pažįsta
mos ir jis neatsisako priremti savo petį prie Lietuvos 
laisvės reikalų. Illinois seimo atstovas Madigan yra Il
linois atstovų rūmų pirmininkas. Illinois seime jo įta
ka yra didelė, nes jis tvarko visos Illinois valstijos įsta
tymų leidimą. Gražu, kad jiedu glaudžiai su sen. Savic
ku bendradarbiauja.

Bet įdomiausia buvo pažiūrėti į Contlesa del Mar, 
milžinišką salę, esančią prie Cicero ir 122-tos gatvių 
sankryžos. Tai milžiniška salė, kurioje telpa 2,000 žmo
nių. Didelis yra ir kiemas milžiniškam skaičiui auto
mobilių pastatyti. Condesa del Mar sale buvo pilna. 15- 
tas wardas ištisus metus rūpinosi gyventojų reikalais, 
o praeitą pirmadienį visi sen. Savicko bendradarbiai 
susirinko pagerbti gabaus ir naudingo senatoriaus, 
Wardas parūpino salę, užkandą ir gėrimą troškuliui nu 
raminti, mėgiamą įvairų vandenėlį, o gen. Savickas, al
dermanas Brady ir keli kiti pasakė trumpas, bet turi
ningas kalbas.

Salėje buvo virš dviejų tūkstančių įvorių pareigū
nų, glaudžiai bendradarbiaujančių su sen. Savicku ir 
kitais partijos pareigūnais. Jie patys rūpinasi krašto 
gerbūviu, ruošiamais įstatymais ir žmonių gerbūviu. 
Jie rūpinosi darbu ir viso 15-to wardo tvarka. Jie žiūri, 
kad būti) gerbiamas wardo gyventojų teisės, bet 
pat daboja,kad neatsirastų įstatymų laūžytojų.Jeigu kas 
bandytų savavaliauti ir įstatymus laužyk, tai ten yra 
Took apskrities šerifas Elrod. Jis buvo atvy
kęs sen Savicko pasveikinti ir jam padėti, ,;eigu atsira
stų reikalo, šerifas yra susidomėjęs lietuviais, pati 
svarbiausioji šerifo kertamoji jėga, jei būtų reikalo, 
.yra pasišaukta iš lietuvių ar jų rekomenduotų žmonių. 
Šerifui Elrodui susirinkusieji šiltai paplojo, nes risi iš 
patyrimo žino, kad” jis niekad be pagrindo jėgos ne
vartoja. -

Salėje buvo virš 2,000 žmonių, bet sen. Savickas ir 
aid. Brady visus asmeniškai pažino ir vardais vadino. 
Visiems buvo aišku, kad sen. Savickas ne vienas. Jį re
mia ne tik 15-tas wardas, bet didelė senato dauguma ir 
Cook apskrities demokratų partijos vadovybė.

Įdomu, kad į sen. Savicko bendradarbių suruoštą 
pagerbimą buvo užsukęs ir vienas lietuvis respubliko
nas.. Jam teko su sen. Savicku palbėti yįęname pobūvy
je, todėl jam parūpo patirti, ką tas sen.j Savickas reiš- 

:. . . . . . . skia Amerikos gyvenime. s e
įstatymus pravesti, kokius reikia papildyti ir kokių vi- . Respublikonas, kaip reikia spėti, ■ buvo pasiryžęs 

prezidentą Carterį iš Baltųjų Rūmų išprašyti.. Jam at
rodė. kad prezidentas Carteris toks jau silpnas, kad tik 
tenka respublikonams pajudėti, gražiai amerikiečiams 
suprantama kalba pakalbėti, kad prez. turės eiti rie
šutų sodinti.

Bet kai respublikonas laisvai pasisukinėjo sen. Sa-
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Savickas turi daug bendradarbių -
Praeito pirmadienio vakarą senatorius Frank D. 

Savickas buvo, pagerbtas Chicagos 15-to demokratų 
wardo, kurio aldemanas yra Frank J. Brady. Savickas 
gimė ir užaugo 15-tame wardo, įsitraukė' į visuomeninį 
Amerikos gyvenimą, o šiandien jis jau įtakingas žmo
gus ne tik Chicagos, bet ir Illinois politikoje.

Sen. Savickas kelis metus praleido tllinois seimo rū
muose, priklausė įvairiems komitetams,. o dabar jis Illi
nois senate dirba antrą terminą, priklauso prie senato 
vadovybės ir yra įtakingas narys- senatų darbo, 
komitete.

Savickas politinę karjerą pradėjo preeinkto kapi
tonu, dirbo Illinois trafiko srityje, kai; senas ir patyręs 
demokratas — tada meras Richard J. Daley pasikvietė 
preeinkto kapitoną aldermano pareigoms. 1’5-tame war- 
dę buvo daug demokratų, mokslus baigusių žmo
nių, buvo daktarų ir advokatų, bet senas patyręs poeti
kas pasirinko jauną, energingą, veiklų ir teisingą

Šiandien sen. Savickas ne. tik yra 15-to wardo ko
miteto atstovus, bet -jis sprendžia Illinois įstaty
mą leidimo reikalus. Jis jau'imasi iniciatyvos;: kokius

sąi nereikia liesti.
Jeigu sęn. Savickas būtų neturėjęs.' politinės patir

ties, tai jis nebūtų pasiekęs tokių atsakingų paręigų ir 
neatatiktų su besitariančių ne tik senato komitetų na
rais, bet ir 'partijos politikais.

Chicago je buvo didelis lietuvių skaičius, išrinktų
įvairiose valstijos. įstaigose, bet šiandien nėra kito lię- < viekui pagerbti vakare, kai pamatė tokią didelę ir pilna
1 • 1 • 1 — 1   ~ X. — 1 — - —    —. A •• <-> T * i O _   ' _ _tuvio, kuris būtu užėmęs tokias pareigas. Labiausia, 
kad sen. Savickas ne tik pareigas eina, bet kiekviena 
pusmetį jam užkraunamos atsakingesnės pareigos ir 
uždedamas didesnis darbas. Senatoriui nesvetimi ir So
vietų pavergtos Lietuvos reikalai. Jis yra gerai infor
muotas apie nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, jam 
žinomas Lietuvos pavergimas ir pavergtos Lietuvos pri
jungimas prie Sovietų Sąjungos. Bet Savickas labai ge
rai žino, kad JAV Sovietų anekcijos nepripažįsta, duo
da vilčių lietuviams vėl tapti nepriklausomais 
tiems valdyti gimtinį savo kraštą.

salę, tai aiškiai pamatė, kad siuto suorganizuotos Jė
zuitų vienuolių propagandos neužteks Amerikos prezi
dentui'nuversti.

Lietuviams džiugu, kad sen. Savickas turi daug 
.bendradarbių.

ir pa-
/f

k
Antanas Rakštelė Gubos

r tikti su mintimis, kurios čia bus 
patiektos. Tikiuosi, kad Jūsų ne
apvilsiu, deja turiu prisipažinti 
iš anksto, kad ir nieko naujo 
jums negalėsiu pasakyti, kadan- . 
gi tema kalbėti Lietuvos ar Lie
tuvos laisvinimo klausimais yra 
persunki ir lengva. Mes kalba
me tais reikalais jau beveik 40 
metų. Ir kaip pasiklausai kalbė- 

apš- deda dirbti pagal savo įsigytą r gražių žuodžių ir parėjęs

ANTANAS PLEŠKYS

Konsulo V. Čekanausko ir VLIKo pirmi 
ninko dr. K. Bobelio pranešimai

Lietuvių 6-sios tautinių šokių 
šventės proga, Chicagoje, 1980 
m. liepos 5 d. įvyko Lietuvių 
Tautinės S-gos suvažiavimas. Su 
važiavimui paįvairinti ir 
viesti savo narius, 'buvo pakvies ? specialybę- Ten 1959 m. vedė 
ti du žymūs mūsų visuomenės. , Eleną Budriūnaitę ir dabar au- 
veikė’ai,. Lietuvos gen. garbės 
konsulas inž. Vytautas Čekanaus 
kas iš Lon Angeles įr yLĮKp. 
pirm. Dr. Kazys Bobelis pada
ryti pranfešiihūš mums rūpimais 
einamasiais ir’ politiniais reika
lais.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

nės 1957 m. baigė Illinois Uni
versitetą, įsigydamas elektroni
kos inžinieriaus diplomą. Persi
kelia į Los Angeles ir tėn pra- j

namo persijoji juos trupučiuką 
per koštuvą, gauni tą patį pra
nešimą, kad mums reikia darytiį gina tris grakščias dukreles, vi-

. sos ’gražiai
lanko lituanistinę mokyklą ..ir šo

!ka tautinių šokių ansamblyje.
;Jis pats yra ALTos, Los Ange-
Tes skyr. pirm., Liet. Tautinės ' ^yrti ir atgauti^ L^tūvai>nepri-

] S-gos valdybos narys, Liet.
o , ... t Bęndr. tarybos narys, lituanis-Pranesimai arba paskaitos pra ■. <- , \.
-lAiA 3 vai n n tnAi Itinės mokyklos mokytojas ir ap

dovanotas šaulių garbės- žvaigž

i kalba lietuviškai, -'viską, kad tiktai galėtume at
gauti Lietuvai nepriklausomy
bę- Šių /uždavinių męs daug ne
turime. Turime .tiktai vieną,, at-

sidėjo 3 vai. p. p., tuoj pasibai- 
ęrus suvažiavimo poėdžiams. 
Pranešimus atidarė Liet. Taut. ' 
S-os pirm. Antanas Mažeika,. 
Los Angeles- Pranešimų prave
dė j u — moderatorių pakvietė; • 
Joną Jurkūną, Chicaga. Išvardi
nus pranešėjus, salė^auditorija į 
i uos pasitiko ilgu entuziastingu . 
plojimu.

Pirmuoju kalbžtoju buvo pak
viestas kons. Vyt. Čekanauskas. 
Jam atskirai vėl buvo ilgai ir 
entiziastingąi plojama. Prieš pra 
dedant jam kalbėti, p. J. Jurkū
nas trumpai papasakojo jo bio
grafiją, kad jis gimė 1929 m., 
Kaune. Anksti, dar jam mažam 
tebeesant, mirė jo mylima ir rū > 
nestinga mamytė. Artėjant ant
rajai siaubingai bolševiku oku
pacijai, su tėveliu jauniklis Vy
tautas pasitraukė į Vakarus. Ra- 
vensburge, Vokietijoje baigė gim 
naziją. Atvykus į JAV ir prasi
dėjus Korėjos karui, buvo pa
šauktas į kariuomenę^ Dalyvavo 
Korėjos kare. Pasibaigus Korė
jos karui ir išėjus iš karinome-

efe, ar yra šaulys, negalėjo pasa- 
.kytr.
j. KONSULO VYT. ČEKA- 
t NAUSKO KALBA

' ' Į i a it g a
Ačiū ponui' Jurkūnui už

1 I gražų, sakyčiau, gana tikslų pris 
tatymą. Galėčiau tik tiek pri- 

; durti, norėdamas būti kuklus,
• kad gal buvo perdaug gražiai 
pasakyta, bet aš džiaugiuosi (sa;

•Įėję gausus plojimas).
Gerbiamieji dvasiškiai, Dr. 

Bobeli ir visi svečiai, susirinkę 
‘ išklausyti keletą žodžių iš dvie- 
sjų Amerikos rezortų, Kaliforni
jos ir Floridos. Lyg kad susita
rę, abu atvažiavome šviesiai ap
sirengę. čia žiūriu, visi kažko
dėl tamsius kostiumus nešioja 
lyg, kad jiems būtų vėsiau. Mes 
čia prakaituojame, ypatingai aš, 
jau nepratę. Sako, čia prieš pat

• pradedant programą, plojimai 
turėtų parodyti entuziastingai 
norint išklausyti ir ko gero su-

/

tokį

klausomybę. Klausimas iškyla 
tiktai tada, kaip prie to tikslo 
prieiti, kokiais keliais keliauti 
ir ką mes esame iki šiol padarę, 
kad galėtume pasimokyti iš pra
eities, kad tų pačių klaidų nepa- 
kartotame, jeigu'klydome: ’ Aš ' . 
esu tikras, visi prisipažinsime 
padarę klaidų — klydome? ? -

Taigi, galvodamas apie šios 
dienos, taip vadinamą' paskai
tėlę, kuri klaidingai buvo rek
lamuojama. Sako, jeigu yra pas
kaita, tai- skaito iš ko nors. Šį 
kartą aš apgavau visus ir save. 
Aš neskaitysiu, tai išeis kalba 
arba pranešimas. Aš manau-, kad 
tikslą vistek atsieksiu ar skaity
siu. ar kalbėsiu.

(Bus daugiau)

■— Visu tik Kansas City, Mo„ 
sekmadienį nuo karščio mirė 23 
asmenys. Šiame mieste virš'šim
to laipsnių karštis tęsiasi 17 
dienu ir nuo karščio mirė 111 
asmenų. Iki sekmadienio vakar* 
Missouri valstijoje mirė 275 as
menys, o karščio paliestose 16 
valstijų — 1,103 asmenys.

R. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Pasikalbėjimas ėjo nesklandžiai, iš šalies žiū
rint atrodė, tarytum prie staliuko sėdėtų mažai 
pažįstami žmonės.

— Tai kada ir kur mes vėl galėsime susitikti ?
— patylėjusi vėl pradeda Irena.

‘ — Jeigu aš tik žinočiau, kur tu būsi, mielai 
aplankyčiau tave.

— Kur aš būsiu, aš dar ir pati gerai, nežinau. 
Taip, sugauti mane bus nelengva, gejęįau susitar
kime vėl kur nors susitiktu

— Aš galvoju tą patį, — atsako palūkėjęs Rin
gaudas. — Po dviejų savaičių vėl bus suvažiavi
mas Vilniuje, žinoma, slaptas. Jeigu tu galėtum 
atvažiuoti, aš labai džiaugčiaus.

— Taip bus geriausia, o atvažiuoti aš visuo
met galiu.

— Bet tu, Irena, buk pasiruošusį visokioms 
; u.igm'mcms, — tyliai prataria Ringaudas.

Paskutiniųjų jo žodžių prasmės Irena gerai 
nesuprato, bet jai tvykstelėjo f galvą mintis,- kad 
jis galvoja apie vestuves, todėl ji tik paraudo visa 
ir nieko jam neatsakė. 0 Ringaudas buvę paten

kintas, kad ji ir be žodžių jį taip gerai supranta, 
todėl jis dar pridūrė: .

— Jeigu aš kartais negalėčiau po dviejų sa
vaičių atvykti į Vilnių, tai tu nepyk ir žinok, kad 
as tikrai negalėjau.

Irena visa sudrebėjo. Staiga keistai sužvilgą 
jos. akys.

— Ot gal tau maloniau praleisti atostogas vie
nam, ar savo bičiulių tarpe, tai pasakyk atvirai, 
aš tau netrukdysiu...

— Irena!... — nori pertraukti ją Ringaudas.
— Aš žinau, kad tu turi labai daug pareigų, 

aš didžiuojuosi tavimi, bet kad tu negalėtum per 
‘visas atostogąs pašvęsti nei vienos dienos man...

—Tu gi žinai, Irena, kad tu man esi viskas— 
jokios kliūtys negalėtų mūsų 'perskirti, bet kiek
vienas žmogus, be asmeninių reikalų, turi dar ir 
'visuomeninių pareigų, kurių neatlikęs, nustotų 
doro žmogaus vardo, šiandieną tos pareigos lai
kinai ir perskiria mus, bet greit ateis laikas, kada 
mes visur ir visuomet būsime kartu.

— Dabar aš esu rami, —prašnabžda ji,' — aš 
tikiu kiekvienu tavo žodžiu ir kantriai lauksiu 
to momento, kada galėsiu būti šalia tavęs tiek 
.laimėj, tiek varge.

Prieina padavėja ir atsistoja prie jų- sta
liuko, duodama suprasti, kad jau laikas užda
ryti restoraną.

Jie išėjo.

- Gatvėje buvo tamsu dr tuščia. Miestas buvo 
jau visai apmiręs, todėl jie pasuko tiesiai prie Ne
ries krantų. Miegoti šią naktį niekas ir nemanė.

Upės krante susirado tą patį šuoliuką, kur 
‘jau buvo praleidę daug gražių vakarų. Irena pri
sispaudė prie Ringaudo, kaip drugelis prisispau
džia prie panašios spalvos žiedo, lyg sudaryda
mas to žiedo dalelę. Ji troško, kad ši naktis būtų 
amžina, l>e pabaigos, nes kas galėjo žinoti, ar be
teks kada nors jiems taip drauge besėdėti... sėdė
ki užmiršus, kad, be jų dviejų ir blizgančio prie
šais jų akis Neries paviršiaus, yra dar kas nors 
daugiau pasaulyje.

Bet toji naktis, nors buvo šilta, žavi,, lyg ty
čia — buvo nepaprastai trumpa. Jiems atrodė, 
kad jie tik atsisėdo, dar nespėjo ^erai įsitaisyti 
jaukiame suole, ir štai jau pradeda aušti;, pirmiau 

‘pabalo kaž kur toli pakraštys dangaus, vėliau lyg 
susigėdęs, paraudo, o pakrantės krūmuose, tary
tum dirigento mosto paragintas orkestras, pra
dėjo savo giesmes įvairiausi paukščiai - giesmi
ninkai. Ant jų drabužių pasirodė, lyg maži per
lai, balti vandens lašeliai, o plaukai nuo jų atro
dė tarytum pražilę.

Bkšto laikrodis atskaito . penkis ; sunkius 
smūgius. Po dvidešimties minučių išeina traukiu 
nys. šis kurtus varpo gaudimas tokiu ankstyvu 
laiku jiems atrodė lyg koks įspėjimas.

Ringaudas palydi Ireną iki jos namų. Prie

durų jis norėjo trumpai atsisveikinti, kad nekil
tų įtarimas, kad jis vyksta į pavojų, bet, pažvel
gęs į jos akis, pastebi ašaras. Jis sugriebia ją į 
glėbį ir ilgai laiko stipriai spausdamas prie.savo 
krūtinės, kartų slėpdamas nuo jos ir savo ašaro
tas akis, dar stipriau spaudė jis savo lūpas prie 
josios lūpų . . .

Irena dar pajuto, kaip iki skausmo suspau
dė jai Ringaudas abi rankas, paskiau išgirdo 
jau tarp vartų tylų jo: “Iki pasimatymo, bran
gioji Irena”, ir liko bestovinti kieme viena . . . 
Ringaudas jau beveik bėgčia bėgo stoties 
link.

“Kaip gera būtų dabar turėti nuoširdžią 
draugę”, pagalvoja ji jau kopdama laiptais į 
aukštą. Bet čia, Vilniuje, tokios draugės Irena 
neturėjo.

Tos pačios dienos vakarą ji jau sėdėjo tam
siame traukinyje, Ituris pamažu riedėjo nuo Vil
niaus į šiaurinę Lietuvos dalį.

Ringaudas, atsisveikinęs su Irena ir nusku
bėjęs į stotį, rado savo draugus jau belaukian
čius jo. Per Trakų suvažiavimą buvo gauta ži
nių, kad.. N. .mieste suimta daug lietųjų; 4$o įta
rimas, kad juos įskundė vietiniai okupanto šni
pai

(Bus daugiau)
I

4 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, July 23, 1030
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ypatingo negrėsė, is gau- 
vieną antrą parą dabok- 
sargybą be eilės, pavary- 
prie kai kurių darbų ir

nintėlis ženklas buvo žvaigždė ir j 
geltonas kaspinas ant kepurės.
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džių dezertiravo daugiau, vėliau ! 
tas dalykas sumažėjo. Panašius 
savanorius traukė laisvas kaimo 
gyvenimas, merginos, pasilinks-

RADIJO ilIMOS VALANDOS
Vba* programa* Ji WOPA.

14« kil. A_ K.

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:U0 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visoa laidos iš WOPA stotie*, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WT1S stoties 1110—AM ban**

2646 W. 7.1st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

DR. PAUL V. DARGIS.
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

WaaMwcter Community klinikos 
Modidnoo direktorių*

vietas rikiuotės pamokoms. Pa- neturėdavo pas viršininkus pa- 
tvarkos, sitikėjimo.

(Bus daugiau)

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880,

/ Rešdeocijos telef.: 448-5545

DR. K. G. DALUKAS 
AKU91RUA ir MOTIRŲ LIGOS 

GINiKOLOGINt CHIRURGIJA

9449 So. Pulaaki Rd. (Crawford 
Medical BuHding) TeL LU 5-6444

OPTOMBTRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

2411 W. 71 St T«L 737-5147 
Tikrina aki*. Prilaiko akinius ir 

“contact lenses’*
VaL asai susitarimą. Jždaryt* treč.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
* ♦

2. Biblijoje patsai Sutvertojas yra patiekęs savo žmonėms savo 
pianų arba braižinį, parodantį kelią į pasaulio ramybę. Jo žodis 
kuo aiškiausiai sako, kad Jėzus yra visų Dievo patvarkymų Vy- 
kiutojas ir žmonių Laimintojas. Angelų giesmė naktyje, kurioje 
Jėzus gimė, patvirtina šį faktą, nęs jie skelbė, kad jis bus pa
saulio Išganytojas, ir Tas, per kurį geroji Dievo’ valia bus ap
reikšta dabar mirštančiai žmonijai. Tuokart angelai taip pat pra
našavo, kad per Jėzų bus įvykinta ramybė visoje žemėje.

O kas gi yra Jėzus ir kuo jis atsižymėjęs? Kodėl mes tikime 
ir tvirtiname, kad jis atitinka visam,'kas reikalaujama iš to, kuris 
galės pasekmingai įsteigti ramybę ištvirkusiame šių dienų pa
saulyje? Nežinome kito geresnio būdo .atsakymui į šiluos klau
simus, kaip ištirti kai kurias iš daugelio pranašysčių ir Dievo 
Žodžio? pažadų, kalbaničų apie Jėzų ir, apie jo sugebėjimą įvykinti 
visus Dievo Tėvo nutarimus. Tai darydami mes patirsime, kad 
patg Dievo planas, liečiąs Jėzų, paaiškės ir pasirodys garbingas 
ir sandermingas.

Aparatai - Protend. Med. ban 
daiat Spadall pepaiba r 
(Arch Support*) Ir t l

FLORIDA
i- DR. C. K. BO BEUS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710

Tek (813) 321-4200

RERKRAU1TYMAI

LeMlmsi — Pftna apdreug. 
ŽEMA KAINA

MOVING

ii (ralrfy 
ANTANAS VILIMAI 

Tel. 274-18*2 .Km 276-5994

JONAS TR1ČYS ■Laivai pajūryje

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans
PETRAS PLEŠKEVIČIUS

PIRMOJO PĖSTININKU SAVANORIU 
PULKO KŪRIMASIS

ROTERDAMAS, Olandija. — 
Pirmadienio naktį Roterdamo 
uoste sprogo' laivas, atvežęs naf
tą iš Libijos uosto. Policija ir 
gaisrininkai nori ištirti sprogimo 
priežastis, bet tai beveik neįma
nomas dalykas.

Blogiausia, kad tanklaiviui 
sprogus, nafta pasipylė po visą 

. Roterdamo uostą ir padarė labai 
1 didelius nemalonumus.

Laidotuvių Direktoriaipaskubomis. 1-ojo pėstininkų 
pulko kai kurie daliniai buvo 
mokomi, jiems stovint užtvaro
je, pirmojoje linijoje, Domanto- 
nių, Venciūnų ir švobiškių kai
muose, į rytus nuo Alytaus.

Drausmės prasižengimų ne
buvo- ViVršininkų klausydavo
me gerai. Jei ne — buvo baus
mės — daboklė, vėliau-ir bu
vo įvesta stovėti po šautuvu, 
betgi didžiausia bausmė - buvo 
be eilės įvairūs darbai, sargy
bos ir nepaleidimas į miestą 
laisvalaikiu. -

Iš prėdžių savo viršininkų 
kariškai nesveikinome, tas bu
vo įvesta vėliau-

Nei mes, nei karininkai, nei

(Tęsinys)

APSIGINKLAWIMAS

Kaip su viskuo, taip ir su ap
siginklavimu buvo nepergeriau 
šia. 1-mas pėstininkų pulkas ga
vo gerokai apgadintų ir labai 
blogai prižiūrėtų rusiškų šau
tuvų ir šovinių iš vokiečių karo 
grobio sandėlių. Jais ir buvo' 
apginkluoti pirmieji savanoriai. 
Greta rusiškų, turėta ir vokiš
kų šautuvų. Tai dažniausiai pa
tys savanoriai su savim atsineš
davo arba iš vokiečių, išsimai- 
nvdavo.

Šovinių turėjome mažai- Sar
gyboms eiti duodavo po T5, o} 
prieš rimtesnius kovos veiks- DARBAS IR LAISVALAIKIS ki, bet trūkumai, kurių negalima

*. Alytaus Apskrities Komendan buvo tais laikais kariuomenėje 
išvengti, paskatindavo mažiau,

6845 SOUTH WESTERN AVE.
TeL 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

vau labai laimingas ir labai tuo 
didžiavausi. * (

Artilerijos pulkas neturėjo, 
ji atsirado vėliau. ,

Stovintieji Suvalkų pusės' 
Alytuje vokiečiai turėjo nuo 
karo pradžios gerus ginklų san
dėlius, bet lietuviams, kad ir už 
pinigus nenorėjo tų ginklų par
duoti. Todėl santykiai su vokie
čiais buvo įtempti, nedraugiški. 
Vokiečiai labai bijojo, kad jų 
lietuviai kariai neni 
ir todėl vengė, ginklų parduoti. ■ 
Netgi išsimainyti pas vokietį 
šautuvą buvo sunku.

mus gaudavome', kiek reikėjo.
Vokiškų šovinių nesunku buvo-
išsimainyti pas vokiečius.

Vakarais savanoriai kuo įma
nydami valė ir šveitė savo L_
vos draugus - šautuvus i ™įįliai' nįi- j

Kovolyenat buvę> retenybe. ■ Mmažiau tr0' a .
Ture.o juos kannmkai, kai ku- bataliono Ee-, jis turėjo ^„į minimai ir likę kaime draugai.

tūra turėjo dvi rikiuotės kuo-į . v . .. „ ,
! pas ir ūkinių dalinių. Tose kuo- P^ryzusius desertiruoti. Is pra-, 

k0 i pose buvo maždaug po 80 vyrų.
• Kiek buvo tuo' metu 1-jame pės

, . i tininku pulke-----
- ’ .nojau, bet nemažiau pusantro

rie puskarininkiai ir viršilos. 
ElFniai savanoriai turėjo ir nei 
šiojo revolverius taip pat, buvo 
leidžiama, bet tai būta pavie
nių laimingų kareivių. Bet su 
revolverine amunicija buvo vi
sai blogai.

Pulke ir pas mus komendan
tūros daliniuose buvo keli ru
siški, iš vokiečių karo grobio 
sandėlių gauti, kulkosvaidžiai, j 
Jie buvo ypatingo rūpesčio ob
jektas. Juos nuolat tepė, prižiū
rėjo. Iš pat pradžių aš panorau 
tapti kulkosvaidininku ir greit 
man ta laimė pasisuko. Geri 
santykiai su viršila greit tą 
klausimą sutvarkė ir tapau kul
kosvaidžių komandos karys. Bu

ir technikos dalinius.
Kuopų- sąstatas nuolat keitė

si. Nauji stodavo, kiti buvo ke
liami į 1-mą pulkąą; būdavo ir 
pabėgimų, nors netdaug.

Komendantūros dalinių tamy 
ba buvo žymiai lengvesnė, negu 
1-jo pėst. pulko. 1-mas pėstinin
kų pulkas sunkiai dirbo, buvo 
nuolatinėje parengtyje, bet bu- 

1 vo geriau ginkluotas.
į Mankštos ir rikiuotės pamo

kų ilgokai nebuvo, o jei ir bu
vo, tai darė daugiausia praktiš
kus su giklais veiksmus. Vėliau 
ėmėm vaikščioti į tinkamesnes

Bet dažniausiai tie patys veiks
niai atsigręždavo prieš patį de
zertyrą. Ir draugai ir merginos 
pakeldavo neištvermingą savano i 
rį “ant juoko’’ ir dažnai jie po i 
kelių dienų sugrįždavo į dalinį. 

Į Vyresnybė praktikavo tokią tak- 
I tiką — jei savanoris išbūdavo 
tris arba mažiau dienų, tai jam 
nieko 
davo 
lės, į 
davo 
tuo pasibaigdavo. Blogiau bū
davo su ilgiau užtrukusiais. Juos 
sunkiau bausdavo, jie vėliau

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

y

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

Telef. 476-2345

Put Soup In Your Menu
by Martha Logan .....

A hearty soup makes a welcome dinner on a nippy day. 
Add a tray of relishes, garlic-parsley-buttered crusty bread and 
baked apples and you have a well-balanced, nutritious meal 
that is easy to prepare.

Depending upon your life style and □sing the handy pack
aged homemade soup starter, the soup can be simmered on the 
range or in a slow electric cooker. For quick preparation, cook 
It in the pressure cooker. For a little extra xing, add a half cup 
af red wine.

Beef Vegetable Soup
Yield: 2 quarts soup -

1 package Beef Vegetable 1 pound beef stew meat 
Homemade Soup Starter 8 cups water

Three Ways To Cook
Top of range: Brown the beef well. Add the water. Add th< 

itock and vegetables. Bring to a boiL Cover and reduce the 
heat to a simmer. Cook for 90 minutes.

Slow cooker: Brown beef. Combine beef with stock and 
vegetables and water in slow cooker. Cook on HIGH for 6 
hours or on LOW for 12 hours.

Pressure cooker: Brown meat in a 4 to 6 quart preabure 
cooker. Add 7 cups water. Stir in stock and vegetables. Close 
cover and position pressure regulator for 15 pounds pressure. 
Cook slowly for 30 minutes after regulator begins to operate, 
Remove from heat and place cooker under running water to 
reduce prwauxa. 1

mokę kiek žygiavimo 
ipokinti kovos veiksmų ir ban-j 
dyti ginklus. Tas buvo žymiai i — Sovietų muitininkų metali- 
įdomiau. Mokė ir komandai o nja- (jetektoriai buvo gaminti’ 
viršila Morkus Ž. Daug mes pas £>e|aware valstijoje jau prieš 
jį neišmokome ir kai čia pat I ineįus 
neužilgo buvome pasiųsti prieš---------------------------------
bolševikus, tai patyrėme, kad — Labai smarkiai Maskvdje 
nebuvome ganėtinai paruošti krečia vokiečius, prancūzus iri 
Kitaip ir būti negalėjo — mo britus, nes jų tarpe, sako, gali 
kėmės nenormaliose" sąlygose, būti gudrių šnipų.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UtTUANICA AVĖ. Tel: i’Ard. 7-3401

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TlP-SON

EXPRESSWAY DHWNG-
BUTKUS - VASAITIS

1446 So. SOth Avė, Cicero, III. TeL: OLympic 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayeUe 3-3572

THERE'S A SUDDEN STOP WMILH GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUA5ICA AVE. Tel-: YArd, 7-1133 - 113S

»\\l/

IF YOU DRIVE AT THS 
A//V//VM4Z SPEED STTW

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, BL 974-4419

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL Y Ardu 7-1911
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Lietuvos Dukterų draugijos piknikas
reigas ir gražiai vadovauja liai 
labdaringai organizacijai.

Apie b vai. publika retėjo. Visi 
dėkingi skirstėmės ir linkėjome 
sėkmės jų užmojuose. Pirminin
kė prie kiekvieno stalo priėjusi 
atskirai dėkojo, o vėliau reiškė 

, per garsiakalbį gilią padėką da
lyviams už gausų dalyvavimą, 
' talkininkams, aukotojams...

Keikia manyti, kad visuome- 
į nė vertina Dukterų draugijos pa- 
• stangas ir jautriai atsineš į toli

mesnius draugijos užmojus.

Temperatūra buvo arti 100°.

Š.m. liepos 20 d. 12 vai. prasi
dėjo piknikas 71-mos ir Califor
nia gatvių sankryžoje Marquette 
Parke Visi susimetėm po me
džiais pavėsy.

Stalai apkrauti kepsniais, įvai
riais tortais, kugeliu, kava 7-Up, 
Pradėjo publika rikiuotis į eiles 
ir ėjo prie atsivežtų 
nešėmės savo kėdes.

’■ Žiūriu, eilė stovi prie loterijos 
stalų. Eina, nešini laimėtais fan-į' 
tais. Apie 4 vai. jau visi fantai 
išlošti. • į

1 B. Brazdžionis paleido plokš-*į 
-telių muziką, dainas. Viskas ge4 
rai derinosi. į Ir po medžiais teko prakaituoti.

Publikos prisirinko apie 1,000^ Buvo maloni atgaiva ir pažmo- 
Reikia manyti, kad piknikas nu-. nys. Piknikai gera proga sūsi- 
sisekęs, nes tokiuose karšciuoseįĮ tikti seniems bičiuliams, priete- 
žmonės nesileido į tolimesnes į liams pasikalbėti, 
apylinkes. Marquette Parko gy
ventojai susimetė į parką.

; Fantai dovanoti, šeihiininka- 
vo ir talkininkavo' narės. Labai J 
gražiai laukiančiųjų eilės retėjo,'! (

K. Paulius

I M. ŠILEIKIS
_r.es buvo gera paslauga. į

Lietuvos Dukterų d-ja įsteigta; 
kun. F. Gurecko pastangomis ih 
rūpesčiu 1959 m. 19(50 metais; 
.registruota valdžios įstaigose, j

Organizacijos paskirtis ir tiks-' bus visą
las — padėti vargstantiems, ne-! vasarvietėje, K e n n ebunkport, klubas 
laimingiems, į vargą patek u-:j Maine. Dail. Juozo Bagdono dar- rungtynes moterims ir vyrams 
siėms, ligoniams, net palaidoti }bų paroda bus rugsėjo 13 ir Į4 liepos 27 dieną.
tuos, kurie neturi kas rūpinasi jų 
likimu mirties atveju. Pernai po
licija perdavė po mėnesio miru
sius laido'ti. Ir reporteriui, ko
operuojant su Pensininkų S-ga, 
teko dviejose laidotuvėse daly
vauti ir nešti karstus. Mūsų nu
stebimui. Dukterų draugijos val
dyba po laidotuvių net dalyvius 
vaišino ir palaiko tas iš tėvynės 
atsivežtas tradicijas.

Dukterų draugija turi namus —Antanas Bill Miller-Miliaus-] atlclar^s susirinkimą . pranešė, 
71-mos ir Fairfield gatvių san-Skas, JAV kariuomenės puikiniu-Į^at^ yra klubo narės —
kryžoje. Ten kontora ir vienasĮkas, buvęs Antrajame Pasauli- į Anna Povilonis ir Frances Dau-

jniame kare kartu su. 5 broliais,! der*s- .Gėlių vainikai buvo su-
> teikti iš klubo ir susirinkime pa-' 
' gerbtas jų atminimas vienos mi-
■ nutės tyla ir susikaupimu, o šei- 
hnoms išreikšta gili užuojauta.

_ j Pranešta, kad serga Anna Mik-' 
— Amerikos Lietuvių Tarybos šis. Po sėkmingos operacijos, da-

Los Angeles skyrius rengia ge- bartiniu laiku randasi namuo'se. 
gužisę Sakų sodyboje, 3430 Fi- Linkėta jai greitai pasveikti.,

t-r\Tr 4 ZiAi lt c« rn'nr>/Ti*i nmn XT* —__*_______ ___V • • • 1 — X 1

j ★ . , — Sol. V. Verikaitis su žino
ję -i tr • 4 1 -4 • na iš Toronto išvyko atostogų— Dail. V. Kristolaitytes ir ..... .. J ”■

, .z ~ i-jį. ii Graikija.dail. K. zoromskio darbų paroda
ą vasarą pranciškonų! — Hamiltono Lietuvių Sporto 

‘‘Kovas” ruošia golfo

dienomis New Yorko lietuvių! 
Kultūros židinyje.

— Lietuvos Vyčių metinis sei
mas įvyks rugpiūčio 6-10 d. Park 
Plaza viešbutyje, Bostone. Su- 

j darytas rengėjų komitetas ir. 
įvairios komisijos. Komiteto pir-;

Piliečių klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių Pa

šalpos klubo pusmetinis narių 
susirinkimas įvyko birželio 8 d. 

mininkas yra Albertas G. Jaritis, Anelės Kojak salėje, 4500 S. Tal- 
vicepirmininkas — inž. Alek-įman Avenue.
sandras Čaplikas. • Pirmininkas Paul Masilionis

— Antanas Bill Miller-Miliaus-j įdaręs susirinkimą pranešė, 
:___ j. • i_T ___-

antras vargdienis laikinai apgy
vęndinamas nelaimės atveju. į mirė birželio 2 d. BalĮimorėje.

Garažas perpildytas rūbais,] Velionis su savo tėvu turėjo siu- 
avalyne ir kitais reikmenimis, j vykią, kurioje dirbo' daug lie- 
Suaukoti daiktai pigiai parduo- j tuvių, 
darni kiekvieną penktadienį nuo 
10 vai. žmo'nės apsiperka. -

Draugija turi apie 1,000 narių.
Chicagoje apie 700. Iš viso šeši 
skyriai kitose valstijose.

Waukegauas

prašė, kad Valstybės departa
mentas paremtų Baltų prašymą 
palikti Radijo Liberty Baltų sky- J 
rius Muenchenc, kur jie dabar ( 
yra. Latvijos atstovas, Estijos 
atstovo prašomas, intervenavo ir 
estų vardu.

Pasimatyme kartu su direk
toriumi p. Carl W. Schmidt da-

p. Thomas D. Longo, J r., 
Baltijos valstybių skyriaus vedė
jas, ir p. V. Gray, kuris rūpinasi ' 
RFE/kL reikalais.

POLITIKAI TYRINĖJA 
PREZIDENTO BROLĮ

WASHINGTON, D.C. — Lie
tuviams gerai pažįstamas sena- 

Robert J. Dole pasiuntė 
senatoriui Edward Kennedy, 
Senato' teisminio komiteto pir
mininkui, raštą, kuriame prašo 
ištirti Billy Carterio, prezidento 
brolio, “diplomatinius žygius” 
Washingtone. Billy jau he pirmą 
kartą padarė didelį nemalonumą 
prezidentui. Dabar iškyla aikš- 

| ten, kad jis gavo net 500,000 do 
Jlerių paskolą iš Libijos vyriau

sybės. Teisinguriio departamen
to spaudžiamas, jis prieš kelias 
dienas užsirašė Libijos agentu.

Senatorius Kennedy'prižadėjo

Namai, Žemė — Pardavln ui , Namai, Žemi — P.rdavlmrt
REAL ESTATE FOR SA’. ■ / | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT N/lMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS : 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSBIOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ J NFORMACLJŲ KREIPTIS J: 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS M.DANAUSKAS, Prezidentas

. ' . 1 ' \ -.f

2212 W. Cerntrak Road Chicago, BL TeL Virginia 7-774J

BUTU NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIM AS • PARDAVIMAS • VALDYMAI ” 

• N.LTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RC-IŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ,

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY ? 7
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su f 
namu ir Įrengimais Marquette Parkoj 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

oeuaiunus i^mieuy priveju:. 2 BUTŲ MEDINIS prie 
visą reikalą ištirti ir iškelti viė-j Maplewood. Labai tinka giminingoms 
š um on, kaip .vieni šeimos nariai jseimoms* .. .

bas nutarė laukti sekančio susi
rinkimo, gal ateis? O jei neuž
simokės, tai liks suspenduoti, ir 
atsitikus kokiai nelaimei/ negaus 
klubo paslaugų, nei pomirtinės 
mirties atveju. 1

Klube yra :_du nariai, kurie 
jau 55 metus priklauso klubui,! 
tai Jurgis Rastenis ir Mykcflas 
Damaška. Klubas pakėlė juos! 
garbės nariais: Tai yra gražus 
pavyzdys. Mes didžiuojamės jais, 
kad taip ilgai išbuvo klubo na
riais ir įdėjo daug darbo klubo 
naudai.

Nutarta liepos ir rugpiūčio buvo daugiausia išplepėję, kai j 
mėnesiais turėti atostogų. Se- prezidentas pareikalavo laikyti . 
kantį susirinkimą klubas šauks liežuvį už dantų, — pareiškė H.

Carter, buvęs sekretoriaus Cy
rus Vance pavaduotojas. !

Prezidentas Carieris buvo la
bai nepatenkintas,' kai praeitais 
metais: buvo nutarta padidinti 
parduodamų ginklų kiekį Maro-

. i pasinaudoja kito šeimos nario j • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
ie| , .v’«Parke, 15 metu. Reikia skubiai par-

1 aukšta pozicija. Tyrinėjimas is-| duoti. Neaukšta kaina.

rugsėjo 14 d. aukščiau minėtoje 
salėje.

Vėliau sekė vaišės, malonus 
pobūvis ir visiems palinkėta 
sveikų, linksmų ir įspūdingų 
atostogų,

aiškins, ar dar kitas buvo šiame 
reikale įveltas. ŠIMAITIS REALTY

i

BRZEZINSKIO TARNAUTO
JAI BUVO PLEPŪS

WASHINGTON, D.C. — Zbig
niew Brzezinskio ' tarnautojai

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tek 436-7878 arba 839-5568

. į , j/ax uauuauiu. žvitru jiaiu

Rožė Didžgalvis, koresp. I kui. Prezidentas tada kreipėsi Į j
• • •• - ■ I 1 TOT .J :xz-.‘-.z.,, A i__ - z-~ I

LIETUVOS ATSTOVO ŽYGIS 
V-BeS DEPARTAMENTE 

RADIO LIBERTY REIKALU
į, 4’

Latvijos ir Lietuvos atstovai 
• dr. A. Dinbergs ir dr. S. A.__ _ rečia vokiečius, prancūzus ir Nutarimų raštininkė perskaitė]— dr. A. Dinbergs ir dr. S. A 

Pagrindinės pajamos: du me- J dieną. Lietuvių Dienos praeito susirinkimo protokolą, Bačkis š.m. liepos 16 d. buvo
■ ■ žurnalo gegužinė įvyks rugsėjo kuris buvo priimtas. Ir kitų vai-[priimti Valstybės departamente. 
J 14 d. McCambridge parke, Bur- dybos narių pranešimai priimti. ! p. Carl W. Schmidt, Centro ir- 

' Būtų tikslinga, kad gyvenimo j bank’ Calif- Finansų raštininkė B. Žeingu- ' Rytų Europos skyriaus direktbį
■c _ Polkų Festivalis įvyks ru«-<' s Prane^®> kad dar šeši nariai riaus. Pateikę jam argumentus’

testamentuose bent tūkstantinę piūčio 10-19 d. Hunter Moun- yra neužsim°kėję. duoklių. Klu-Latvijos ir Lietuvos atstovai, 
kitą palikti sušelpti nelaimiu- tain, N.Y. Dalyvaus virš 50 tau-j, —-----------—-------------------------- ----------- :---------- .
guosius tautiečius, kai nėra kasjtybių, jų tarpe lietuviai. Svečiai ■■
jų likimu pasirūpina. _

Praeitais metais tokių nelai- 
iriingų turėjo šešis, šiemet jau 
du laidojo. 
, Pirmininkė Em. Kielienė tikrai 
kilnios sielo's moteris. Su meile 
ir pasiaukojimu atlieka savo pa-

tiniai banketai ir vienas pikni-j 
kas. Visos dirba iš pasiaukojimo S

Būtų tikslinga, kad gyvenimo j 
saulėlydyje nepamirštume save

bus vaišinami įvairių tautų pa-.;
tiekalais. -!

— Pasaulio Estų Dienose 
Stockhc'lme dalyvavo apie 20,000

estų. Vien iš Kanados jų buvo, 
nuskridę 1,300.

MARIJA NOREIKIENi «

2668 We>t St, Chicago, BL 60621 « TeL WA ^2787 Į; 
Dideli* pasirinkimai gero® rūžiea įvairių prekig.

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ . I;

V/e’ll help you make the riįght move.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

-garantuotai *r sąiiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. L A U R A 1 T1 S - 1

4645 So. ASHLAND- AVI. " 
523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai.'. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

> FBI, kad ištirtų iš kur tos žinios* 
pasklidę. Tada aukšti pareigū
nai, įskaitant ir Brzezinskį, buvo j 
priversti pasirašyti liudijimus, j 
kad jie žinių neišplepėję.

Hddding Carter laikraščiui 
Boston Globe pridėjo, kad Bal
tieji Rūmai Amerikos spaudos 
atstovus skaito priešais, bet taip 
neturėtų būti. " ~ * '•

• Brighton Parko Lietuviu 
Namu Savininkę Draugijos pik
nikas įvyks liepos 27 d., sekma
dieni, Šaulių salėje, 2417 West 
43rd St. Bus laimės šulinys, ska
nus maistas bei dovanų paskirs
tymas. ■ šokiams gros E. Knolio 
orkestras. Pradžia 12 vai.
Visus kviečia Draugijos Valdyba

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

\Tr§ 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 Š. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

Laikrodžiai ir brangenybės ;
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
T»L Republic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus I

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5980 \

■ *

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

M. i I M X U S
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.
«

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas !
Jei ruošiatės keliauti •

American Travel Service Bureau
9727 S- Western Av% Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
® NemokuiM patirasvliEas uhfckant lėktuvą, traukiniu, IbItįį kelio- 

hItį (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-} 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-, 
macijss visais kelionių reikalais. |

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuou vietas' 
U anksto — prieš 45 - 60 dienų.

LLICtO -------- 0-0 UGI UUŪ ‘

— kreipkitės į Lietuviu Įstaigą: A

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2717

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti? teisininko Prano ŠULO 
paruoštą,.— teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje, 
1739 South Halsted St., Chica

9th ANNUAL WORLDS 
LARGEST GARAGE SALE 

July 25 -26-27
Inside Evanston's Municipal Garage 

Sherman Near Church 
FRIDAY — 11 A.M. TO 9 P.M.
SATURDAY —11 AM. TO 6 P.M. 
SUNDAY — 12 NOON TO 6 P.M.

EVANSTON’S MERCHANTS 
SIDEWALK SALE 

July 24 - 25 - 26 - 27 
Sponsored by EVANSTON 
CHAMBER OF COMMERCE

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
1208*4 W. 95th St 
Everg. Park, Ill. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and'Casualty Company

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą —______ ____ _____________ ______ $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais .... ..   $4.00

Minkštais viršeHais, tik............... .........  $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik....... $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, H. COfiOS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

gankacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus..____

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuo* 
; darbus dirba. ■* .

SLA —Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudą savo nariams. ___

SLA — apdraucHia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

EJekrienas lietuvis Ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač ūautbnga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai ____

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopu vyr* visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjas, jie Jums 
mielai pagelbės | SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centra:

< LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N.Y. 10001 4

M7 W. 30th 8t.
ToL Oil) 363-m» , •

11 > 
ADVOKATŲ DRAUGIJA

VALDEMARAS BYLAITIS
• ir VINCAS BRIZGYS

Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

This remarkable 
tablet givesJ 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset.

Ecotriir
DUENTRIC COATED ASPIRIN

^arthritis

t

ir

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur - 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
711.4 S. Campbell Avė. 
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

I

t Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal su gi tarimą

Tol 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629
“■““ ■

— Sakoma, kad šapur Bach- 
tiaras turėjo gerus ryšius su Ira
no lakūnais, kurie buvo susitarę 
suimti Chomeįnį ir jį nužudyti. 
Bachtiaras įsitikinęs, kad Cho- 
meini neilgai išsilaikys valdžioj.

DENTURE WEARERS
j A major f 

* advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

8 ~ & Ki 3>diiėšd*yį Ž3į iHė




