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VARŠUVA, Lenkija. — Prem
jeras ir gynybos ministeris V. 
Jaruzelskis pirmadienį sukvietė 
ministerius, kad galėtų jiems 
pranešti apie -jo pokalbius su i 
Leonidu Brežnevu Kryme. 

’< Pirmas jo susirūpinimas buvo 
paskutiniu metu, keliuose cb<f- 
miesčiuose keliamais neramu
mais. Jis turėjo galvoje praeitą 
savaitę Varšuvoje vykusius pro- Į

VENGRAS GAVO 15 METŲ 
KALĖJIMO i I

AUGUSTA, Ga. — Vengras Į _
Otto Atilla Gilbert pirmadienį I AFGHANISTAN 
gavo 15 metų kalėjimo už ban-]^k 
dymą pavogti slaptas vaistyti 3 
nes žinias. Jis buvo pripažintas 
kaltu liepos 1 dieną, o teisėjas { 
D. Bowen, peržiūrėjęs visus < 
teismo metu padarytus pareis-! RAN
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BEIRUTAS, Libanas. — Pir
madienį po pietų iš vakarų Bei
ruto išplaukė ištisas tūkstantis 
palestiniečių, bet jie, įlipę į 
transporto laivą, žadėjo keršyti 
Izraeliui.

* r • ••• v J * • • l. V'J.OUlkz 1X1 v> L vi M«kieti j L klo Uul •testus ir gelių kryžių padėjimą . . . .5/.. ,/ kimus ir perziurejes dokumen^l pačioje didžiausioje Varšuvos . . . . . ..•iv... „ ,. .. į, , - tus, jam paskyrė lo melu kale-aiksteje. Policija du kartu tu- ..
įėjo " aplieti maldininkus šaltu JlmO- 
vandeniu/ kad pasišalintų iš
aikštės. Kariams teko viūų tvo-l JAV 1957 metais. Jis išlaikė eg- 
ra aptverti Pergalės aikštę, kad 
Varšuvos protestuotojai baigtų 
demonstracijas.

Jaruzelskis pridėjo, kad Ame
rikos radijas kursto krašto gy
ventojus prieš dabartinę vy
riausybę. ? / /j '

V, Jaruzelskis tarėsi 
su dirbtuvių vedėjais* -

■Gėn/ Jaruzelskis pirmadienį 
norėjo informuoti kabineto na
rius apie pasitarimus su Brež
nevu Kryme.-Jis ten užtruko il
giau negu tikėjosi^ Brežnevas ir 
Sovietų valdžios atstovai norėjo 
išsiaiškinti su Jaruzelskiu arti- 
mucfehis dabartinės lenkų -vai-

zaminus ir tapo Amerikos pilie
čiu 1964 metais. Jis buvo suim
tas, kai sumokėjo Janus Szmol- 
kai $4,000 už karo medžiagos 
informacijas. Jis nenorėjo prisi
pažinti, iš kur jis gavęs tokią 
stambią sumą pinigų ir kuriam 
galui jam" buvo reikalingos tos 
karinės žinios. Jis jienorėjo pri- 
sipažinti/ kuriai valstybei ^jis 
šnipinėjo/
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Gen, Tengas Hsiaopingas prižiūri Kinpos pertvarkymą iš 41 tarybos į 15 ministerijų

v-‘- ■
'< pirinadieiiį į Varšuvą atvyko 
200 Lenkijos dirbtuvių vadovų. 
Jiems rūpėjo patirti, kaip jie ga- 
lęs\’tblią.u --vėsti pramonę, nes 
susidaro didelių’ sunkumų.

Jaruzelskis turėjo pertraukti 
posėdį, kad galėtų nors trumpai 
pasimatyti su atvykusiais dirb
tuvių vedėjais. Jaruzelskis nu- 
siskpndė, (kad gamybą čljrbtu- 
vėsė labai-lėta. Vadovybė turėtų 
imtis | priemonių gamybai-pa
spartinai, jiems ant greitųjų 
primetė premjeras.

Dirbtuvių vedėjai prašė, kad 
paleistų patyrusius darbinin
kus iš kalėjimo. Kol jie sėdės už

LAUKIA GOTBZADĖS 
TEISMO SPRENDIMO

LONDONAS, Anglija.#—, 
herancr radijas j praneša," 
Sadeg Gotbzadės teismas
pasibaigė. . Dabar visi ' laukia 
teismo sprendimo. \-.

Gotbzadė buvo Irano užsienio 
reikalų ministeris. Jis dirbo, kar
tu su mula Chomeini Prancū
zijoje, o kai prezidentas Sadr 
sudarė pirmąjį Irano kabinetą, 
tai Gotbzadė buvo Irano užsie
nio reikalų’ ministeris.'

Prezidentui Sadr pasitraukus 
iš prezidentūros, Gotbzadė pasi
traukė iš užsienio reikalų minis
terijos. Pasklido gandas, kad 
Gotbzadė norėjęs nužudyti patį 
Chomeinį. Jis visa laiką gynė
si. Jam teismas buvo atidėtas, 
bet jis ir vėl buvo suimtas ir pa
dėtas į kalėjimą. Kelis kartus 
teismas buvo atidėtas, bet da-

grotų, jiems labai sunku padi- bar laukiamas teismo sprendi-
dinti gamybą, nes dirbtuvėse 
trūksta patyrusių žmonių.

— Filipinų prezidentas Ferdi
nand Marcos išėjo iš ligoninės.

mas. Fanatikai jį riša su Pary
žiun pabėgusiu prezidentu Sadr. 
Jį gali sušaudyti.

— Lenkų . policija rankioja 
gėles Pergalės aikštėje, kur bu
vo sudėtas gyvų geliu kryžius.

— Izraelio kariai išvažiuos 
ne tik iš Beiruto, bet ir iš Gazos.

— Ararato kalne buvęs James 
Irwin tvirtina, kad. jisį matęs 
Nojaus* arkos, likučius.
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Hetmut Schmidt
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KINIJA M0DERNINA VALSTYBINES 
ĮSTAIGAS, TAUPO PINIGUS

TENGAS PRADĖJO RUOŠTIS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMUI SPALIO^ 1 DIENĄ

Gen; Tengas ruošiasi komu
nistų partijos kongresui, kuris 
įvyks Pekine spalio mėnesį. Su
važiuos apie 3,()00. atstovų. 
Jiems reikės išaiškinti valstybi
nes naujoves, kad galėtų įtrauk
ti į valstybės tvarkymo darbą 
visus gabesnius žmones.

Gen. Tengas dideliais žings
niais nori eiti prie demokrati
nės santvarkos. Bet jis nenori, 
kad kraštas grįžtų prie netvar
kingos demokratinės sistemos, 
kur žmonės nenori paaukoti 
laiko ir energijos krašto gerovei.

Mao Cetungas jau nuvaini
kuotas, jo salininkų skaičius ge
rokai sumažėjo, jo klausimas 
artėjančioje konferencijoje jau 
nebus svarstomas. Jis buvo iš
spręstas prieš trejus metus.

Jaunimas rodo daugiau inicia
tyvos ir bando įsitraukti į visuo
meninį ir valstybinį gyvenimą. 
Jaunimas prarado prieš dešimt
metį buvusią baimę, rodo 
miai daug au iniciatyvos.

melu Gemajelis vadovavo krikš
čioniškų milicininkų (Uliniams. 
Jis vykusiai organizavo kovai 
pri?š musulmonus pačiame Bei
rute ir įvairiose Libano vietoj 
vėse. Buvo laikotarpis, kada Ge- 
majelio vadovaujami daliniai 
apgynė prezidentą, vyriausybės 
namus ir ilgamečius Libano 
pareigūnus.

Kartu su juo kovojusieji mili
cininkai laba idžiaugėsi parE> 
mente rinkimų daviniais. PrežF- 
dentas Sarkis buvo išsisėmęs. 
Kiti prašė jį tęsti pasiimtas pa
reigas, bet jis griežtai atsisakė, 
nes jautėsi pervargęs ir išsieik
vojęs. Nuolatinė įtampa jį pa
veikė, teks jam pailsėti. Musul
monai nepatenkinti nauju pre
zidentu.

Jie tvirtina, kad Izraelis juos 
. apgavo. Visą laiką kalbėjo apie 
.taiką, tuo tarpu pasiruošė kovai 
ir palestiniečius apsupo Beiruto 
apylinkėse. Kada palestiniečiai 
buvo visai apsupti, palikti be 
maisto, vandens ir elektros, tai 
jie sutiko išplaukti iš vakarų 
Beiruto, bet išvažiuojantieji tvir- 
ituo, kad jie be keršio neapsi
eis. Jie tęs kovą prieš izraeli
tus, kol bus gyvi, ir atkeršys už 
Libano apgaulę. Palestininečiai 
buvo įsitikinę, kad izraelitai įsi
verš, tiktai į pasienyje esančią 
Libano zoną, bet izraelitai pasi
ruošė tikram pietų Beiruto ka
rui, sutraukė galingesnes jėgas 
ir palestiniečius įveikė Beirute. 

^Palestiniečiai prisipažįsta, kad 
jie pralaimėjo visas Libano po
zicijas, nes Izraelis turėjo ge
resnius Amerikoj gamintus lėk- 
Vįis, gerešnę informaciją ir žino
jo, kur buvo svarbesnieji paks- 

/tiį-iečiu centrai. Be šių informa- 
-ęijU- izraęlilai nesimętė kovon. 
^4?alėšitąfe^įąi ,suii^)d- į ' tranš- 
pbrto .lATVę^akarų Beiruto uos-;

■ te.*;Pėįęs^*i<čefeii '.atsinešė į laivą 
sąvo ^ihlduA,^bel jlč negalės- ją 
vėžtj1 toliiu Kipro salos. Kipro 
jie* bus susodinti į. lėktuvus ir 
bus skraisdįnaini į Tunišiją.

I Bet vakArų Beirute palestinio/ 
- j čiai į uostą,ėjošu ginklais. Liba- 

į niečiai turėjo juos nuginkluoti,

PERU POLICIJA VEJASI 
MAIŠTININKUS

“LIMA, Peru. — Praeitą sek
madienį maištininkai susikirto 
su policija Ajakučio mieste, 
esančiame apie 350 mylių atstu- 
moje nuo sostinės.

Apie pusantro šimto maišti
ninkų, ginkluotų moderniais 
rankiniais ' kulkosvaidžiais ir 
granatomis, užpuolė Ajakučio 
policijos centrą. Užpuolimas 
buvo 'netik etas. Jiems pavyko 
nušauti 6 policininkus, bet po
licijos centro jie nepaėmė.

Policija atsigavo, susiorgani
zavo ir pradėjo maištininkus 
skinti vieną po kito. Po kelių va
landų kruvinų susirėmimų, po
licijai pavyko nušauti apie 20 
maištininkų.

Paaiškėjo, kad puolimą orga
nizavo Maocetungo šalininkai, 
priklausą A. Tako grupei. Pasi
rodo, kad Peru Respublikoje jų 
yra apie tūkstantis. Jie pasitrau-

. ją, bet ne visi. Paskutiniu mo- kė į kalnus ir ginasi. Peru poli- 
meutu nutarta siųsti laivą į Kip
rą, kaip pradžioj buvo susitarta, 
iškelti palestiniečius, vykstan
čius į Jemeną.

( Pirmad enį Libano parlamen
tas, posėdžiavęs išgriautame

AUGA KETURI l 
AZIJOS CENTRAI

IIONG KONGAS, Britų kolo
nija. — Elektronika, mokslinis 

ramonės perorganiza vi mus į ry 
pajėgumas sutraukti reikalin
gus kapitalus pramonei moder 
minti Japoniją, pralaimėjusią 
karą, pastatė į nepaprastai ga
lingą pramonės vienetą. J, i

Be Japonijos, pietų Azijoje 
auga kili keturi pramonės cent
rai, kurie netrukus atsistos ant 
savo kojų, visai nepriklausyda
mi nuo milžiniškų kaimyninių1., 
valstvbiu. |

" ‘ Į i

Pirmas modernus milžinas bet neturėjo pakankamos jėgos, 
bus Hong Kongas. Modernios Be to, jiems labiau rūpėjo, kad 
dirbtuvės, elektroniniai prietai- palestiniečiai išplauktų, todėl 
sai, darbininkų patyrimas prisi- nesirūpinta smulkmenomis., 
deda prie to milžino augimo. Ki- j * Didelė laive esančių palesti- 
nija paliko jį ramybėje, nes iš jo niečių dauguma vyks į Tunis:- 
galės pati gauti naudos.

Antruoju milžinu yra Singa
pūras. Moderni pramonė, preky
ba ir finansai daro jį savaran
kišku ir nepriklausomu moder
nios pramones rentru.

Gerokai atsilikę, bet galvas 
pradeda kelti Taivanas ir Pietų 
Korėja. Tuo tarpu Taivanas ir 
Pietų Korėja reikalingos Ameri
kos protekcijos, bet netrukus 
jos bus savarankiškos. Nei Ki
nija, nei Sovietų Sąjunga joms 
nesudarys jokio pavojaus.

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybė daro dideles pakaitas vi
soje valstybės administracijoje. 
Praeitais metais 41 įstaigą įjun
gė į Valstybės tarybą. Užtrūko 
ištisi metai, kol tas 41 įstaigą 
suderino ir įjungė 23 valstybės 
agentūras. Tos agentūros turėjo 
suderinti savo darbuotę, atleido 
didoką kiekį bereikalingų tar
nautojų, pasiliko pačius gabiau
sius ir patikimiausius.

žinių agentūra Xinhua pra
neša, kad 23 įstaigos turės būti 
suderintos į 15 valstybės tarybų. 
Tos tarybos yra maždaug pana
šios į Vakarų Europos ministe
rijas. Kiekviena valstybės įstai
ga turi šimtmetinę savo istoriją. 
Dabar 23 tarybos sudarys 15 mi
nisterijų.

Lieka pačios svarbiau
sios tarybos

Dabar lieka pertvarkyti pati 
svarbiausioji valstybės taryba 
— krašto apsaugos reikalus 
tvarkanti ministerija.

Generolas Tengas Hsiaopin
gas jau kuris laikas dirba vals
tybės gynybos taryboj. Jis turėjo 
išaiškinti ne tiktai tarybos na
riams, bet ir kiekviriam provin
cijos vadui, kokias pakaitas tu
rės daryti. Pirmon eilėn lutės 
sumažinti karių skaičių. Visi 
kariai iki šio meto palaikė tvar
ką provincijose.

Kariuomenės vadai yra įtikin
ti ,kad šiandien krašto apsau
gai gali vadovauti aukštesnį 
mokslą baigusieji vyrai ,turį 
nuovoką apie aviaciją, raketas, 
ątominę jėgą. Visi karihinkai 
tųtės turėti nuovoką apie .elekt
roniką. Kariuomenės modemi- 
nimo procesas yra ilgas. Jauni
mas eina j mokyklas pačioje Ki
nijoje ir užsienyje. Aviacija 
paremta Amerikos lėktuvais, nes 
geresnių tuo tarpu nėra.

zy-

cija suėmė apie 7003 įtariamus, 
juos (ardo, o kariuomenė vejasi 
maštininkus kalnuose.

— Libano musulmonai labai 
nepatenkinti naujai išrinktu Li-

vakarų Beirute, nauju krašto . bano prezidentu. Jis visa laiką 
prezidentu išrinko 31 metų am- labai atkakl'ai prkšmo.ri musui- 
žiaus Baširą Gcmajelį. Kovų menams.

— Izraelis pasiskundė amba
sadoriui Habibui, kad palesti
niečiai laužo susitarimą vežtis 
tik rankinius ginklus. /

— Izraelis padėjo libanie
čiams atsikratyti palestiniečių, 

knes kitaip jie nehūlų iškeliavę.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $341.

SPADOLINI SUDARĖ
NAUJĄ KABINETĄ

ROMA, Itajija. — Giovanni 
Spadolini sudarė naują vyriau
sybę, pristatė ją prezidentui ir 
ruošiasi eiti į parlamentą. Atro-_ 
do, kad Spadolini pajėgs surink
ti pakankamą balsų skaičių ne 
tik pasitikėjimui gauti, bet ir 
valstybės t v a rkymo darbui 
dirbti.

Naują kabinetą sudaro 15 f 
krikŠčioniv demokratų, 3 social- 
demdįkrata, 2 respublikonai ir 
vienas liberalas.

Atrodo, kad socialdemokratai 
tiksliai nuotaikų neapskaičiavo. 
Jiems atrodė, kad Spadolini bus 
priverstas eiti prie rinkimų, ku
riuose^ socialdemokratai tikėjosi 
padidinti savo narių skaičių 
parlamente, bet nieko iš to ne
išėjo. Spadolini į rinkimus nėjo.

djLi

Kinijos vicepremjeras 'lengas Hsiaopingas sudarė vyriau
sybę iš jaunų žmonių, o dabar baigia pcrvtarkyii -

» ... . . . krašto administraciją. . s- . ..

KALENDORtUS
» Rugpiūčio 25: Liudvikas, No
ra, Gilius, Tylėnis, Deivė, Gylis, 
Povundė.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 6:44.
Oras vėsesniu

V. Vokietijos kancleris 
Schmidt kiekvieną dieną 
kalba jaunų socialistų susi
rinkimuose, įtik mėdamas 
juos netikėti Sovietų agen
tų skelbiamom taikos gali
mybėm. Rusijoj komunistai 

apie tAiką nebekalba.

Buvusiame kabinete socialde
mokratai turėjo 7 m misterius, 
o dabar jie turi tiktai tris.

Pradžioje socialistai neperėjo 
įeiti į jokią koaliciją, bet po 17 
dienų pasitarimų, jie ir vėl įėjo 
į G. Spadolini kabinetą. -



Dėsto šio skyriaus redąktonai

AKĖJAS VITKAUSKAS

^kus, ir nepastebėdami apie laik- 
rąšėio riksmą... Tur būt, kitoje 
smuklėje geria alų - žmo
gus su trumpai pakirptais ūsais. 
Geria ir keikiasi, kad “šaltas, 
kaip ledasalus jaudina jo ap
rištą burną...

Ši novelė, iškirpta pirma iš gy 
venimo, paskui iš laikrąšcio, ir 
įtrodo pąprasta, kaip ląikrašii- 
nė iškarpa.

Radijo skleidžia paeiliui far- 
merių (ūkininkų) išpopuliarin
tas qaipele ir Havajaus gitarų 
motyvus. Nuo sienos šypsosi po
puliarusis Amerikos prezidentas 
Ruzveltas. Ant baro skobnies 
“’Čikagos Dienos Naujienos“. 
Amerikos laikraščiai j gyviausi 
Savo pirmuose puslakšciuose ir 
sensacingieji dienraščiai lenk- 
tyniuoja antgalvinių raidžių' di
dumu ir įvykių nusakymų trum 
pu baisumu. “Holdup“ — už
puolimas — neretas ten žodis.

Kur yra pinigų registeris (au
tomatiškoji kasa), kiekvienas 
padorus smuklės lankytojas at
simena, nes ten lieka jo žali pa
ilgi banknotai ir apsitrynęs si
dabras. Bet ir nepadorūs lanky
tojai kasą pažįsta ir pirmu jų 
veiksmu yra ne įsigerti, bet 
griebtis automato...

Šeimininko žvilgsnis idealaus 
ilgesnio kupinas žiūri durų link 

,— ar neužeis apgynėjai, bet po
licija Amerikoje taip nebado, 
akių gatvėse, kaip kitur, be to

Chicago Ill., 1934.VIII.17 d.

LENKIŠKAS JUOKAS
Dzienik Związkowy savo po

puliarioj skilty “Z Dnia” mini 
tokį naują populiarų lenkų anek 
dotą:

“Kai pragare pasirodė Hitle
ris, jis ten buvo sutiktas su di
dele pagarba ir pats Liuciferis 
asmeniškai jį pavedžiojo po sa
vo karalystę.

Prie kiekvieno katilo stovėjo
Jį, tiesiai “holdupu“ vadinamą, 
rasi ir lietuvių ir kitų tautų laik 
raščių skiltyse.

; Prieš barą sienoje veikrodžiai, 
kuriuose, kaip . šachmatų parti
joje, žiūri viquos į kitą, įvai
riuose papločiuose ir ketur
kampiuose buteliuose ir buteliu 

Tkuose, naujosios degtinės rūšys.
Sėdėdamas prie baro ant aukš
tos ir smailios kėdės, skaitai už- 

<rašus priešais:
“Degtinė docanai” ir maėes- 

vnėmis raidėmis: “rytoj”...
“Kaip vėjavaikės pabučiavi

mas“ — “mūsų patarnavimas“... 
; “Pinigai —ligų platintojai“ — 
./‘išleisk juos. čia“...

Kaip naujoji Roma, savo gi- 
• Jiais. posakiais kalba smuklė . į 
3 gėrėją, kuris sustoja gerti, anot 
/.tokio pat 'posiikio ant sienos: 
^“šaltą, kaip ledas” (tas ir tie- 
^sa), alų ir. ima dairytis, kramty- 
pajamas sūrokus mažyčius “krin- 
- geliukus”. kjurių išgėrimo vie
ptoms pristatoma kiek reikia. .

Būrelis • žmonių įtaisytose “lo-: 
ržėse” prie, sienos geria alų ir kai. 
_<ba apie asmeniškus reikalus. 
^Storas šeimininkas, su balta prie. 
: juostė,medum aptepta kiekvieno 

įėjusio širdį, išleisdamas drau
giškiausius- žodžius iš lūpų

Durys prasidaro ir įeina dar 
'du vyrai. Niekas iš karto nepa- 

5 stebi, kad jie maskuoti.
-- * “Rankas aukštyn!” — sulaiką 

medų šeimininko lūpose ir nu- 
ttraukia gurkšnį kai’ kam prie 
f baro ir ložėse sėdinčiam...

;—visur ji praleidžia pavojingus, 
paukščius. Amerika ir taip, mą-

- žai terodydama policijos, dau
giau suranda.

Po automato jaudinančio iš 
-kraustymo neleidžiama nuobc- 

: džiauti ir svečiams. Jų kišenių 
: padėtis uoliai tikrinama.

Kai maskuotas banditas priei
na prie žmogaus, nespėjusio nu
čiulpti trumpai pakirptų ūsų 
šis, išgirdęs, visai nepatraukian
tį kreipimosi balsą, sušunka:

' “Juk tai mano sūnus!”.
Kitas maskuotas dvidešimto 

amžiaus vieškelių didvyris, gal 
susijaudinęs dėl to, kad ir jo 
balsą' draugo tėvas pažino, smo
gė kumščiu į veidą ir apalpęs 
jo jaudinto jas nutilo...

■ Viskas. tas vyksta taip greitai 
ir taip vaizdžiai, lyg būtų pasį- 

įruošta iš anksto nufilmuoti šį
- gyvenimo. šmotelį, kuris netru
kus atsispindės, laikraštyjeį pa
dėtame ant to paties baro..’.

1 velnias ir šake svaidė atgal į ka- 
į tilą kiekvieną per katilo briau
ną išlipti besikėsinantį nusidė- 

lėlį.
Prie vieno katilo velnio ne

buvo.
Nustebęs Hitleris paklausė,ko- 

dėl prie to katilo nėra velnio ir 
: kas tame katile verda?
I — Lenkai, — atsakė Liucife-

— Tai kodėl prie jų nėra sar
gybos?

— Nebėra reikalo, — atsakė 
velnių karalius,—nes jei tik ku- 

: ris jų pasiekia katilo briaunas, 
jo drąugai tuojau jį nutraukia 
apačion.

buvo: prieš ūžpuojiina. Laikrąš- 
čio antgalvio storas, juodos rai
dės rėkia “Holdup”, radijo plie-1 
,kįa smulkų ir vikrų gitarų su-1 
mišimą, senovės Romos posakiu 
atrodo biznieriškas, aforizmas ant 

: sienos “Kaip vėjavaikės pabu- 
; eiavimas — . mūsų patarnavi
mas“, šeimininkas taip pat sal
džiai pila putojančius stiklus, 
(nėra laiko verkti!), pauksėda- 
mas sutaisytu kasos automatu. 

,Q jodintieji svečiai kalbasi apie
sportą Jr apie asmeniškus daly-

Žmogus nuo seniausių laikų. 
Į jausdamas savo silpnybę, nežL 
norimą. turėjo kuo nors remtis. 

’ kuo nors pasitikėti ir saugotu 
nuo pavojaus. Ta prasme prira-Š U N ELIS
syta daug knygų Mikaldos pra
našystės ir sapnininkų. Viena.- 
sapnininkas šitaip aiškina sap
nus:

• Eiti grybauti su mergina, — 
išsipildys tavo sumanymai.

• Bartis su kacapu, reiškia 
laimę sau ir savo vaikams.

• Sapnuoti kalakutą, reiškia 
sumaišytą protą.

• Save mylėti, reiškia turėti 
sau naudos.

• Sugauti melagi, pasiseks 
atidengti paslaptį.

Mano draugas šunelis, 
Vadinamas Fritzu, 
Pasotint jo negali 
Steiku nei bifšteksu.

Pasiūliau emigruoti 
Sovietų Sąjungom 1 
Į partiją įstoti

W ir loti jų. dūdom
— Nerasi tu pasauly

• šuniškesnės valdžias, 
Kad ėstų vienas kitą 
Dėl kivio ir valdžios.

— Ir tu tenai vartysies
Kaip inkstas taukuose '
Ir blusas išlaižysi - t -. j.
Partiečių plaukuose.

— Tvarka tenai griežčiausia.
■ Nes valdoma susų,

Už šiinis suiiiskiausia —
r Gal būt. tik raudonu. *

Išklausęs mano Fritzas > 
Apie, vąldžią šunų,

• Sau uodegą pabrukęs . *
Išėjo iš. namų...

Nuliūdęs seimininką4

* Našl:u likti, reiškia ramybę 
namuose,

* Matyt nuo^ą moteriškę, vy
rui reiškia džiaugsmą. ,

* Kvailiu būti, reiškia • ilgą 
gy ven mą.

* Sapne matyti žmogų su ro
jais, — būk atsargus . . .

f Niežai, terškia nerekalin
gus rūpefčbusro kai kam nereir 
kal ngųs turtus:

• Degtinė Ičląkia palcLluviu- 
gus dhaagsmųs.

< Valgyti kopūstus, reišia nu- 
liūdymą. Bet gerai pavalgius 
lietuviškų kopūstų jautiesi ge
rai. Net dr. J. Adomavičius ne
peikia.

♦ Je gu niežti koka, reiškia il
gą kelionę arba ligą.

Don Pilotas

“GERAS” PATARIMAS

Motįnę^ mirties dieną sūnus 
uždegė'žv? V '• pastalė velionės 

Į galvugalyje.Po trumpo laiko tė*

— Blogai, Maiki.
— Kas blogai, Tėve?
— Nagi patapas užėjo Mar

quette Parke. Visi beismontai 
buvo vandeniu patvinę. Tą šeš
tadienį užėjau pas Andriejų 
maslionkų atsigerti, o taip buvo 
karšta diena. Iš ten su kaimynu 
užsukome į Romą. Vakare ma- 
no bičiulis Čiuprijonas nuėjo 
Campbell gatve į beismontą pri- 
snūsti. Jo šeimininkai buvo iš
važiavę atostogų. Kai jie sugrį
žo, rado jį begulintį šlapioje lo
voje... bemirksantį.

— Tai kodėl jis neišlipo iš lo
vos, Tėve?

— Jeigu jis būtų bandęs išlip
ti, tai būtų prigėręs. Vandens 
buvo iki juostos. Po potvynio 
visos ielos buvo užverstos čiuži
niais, skudurais, baldais, kad at
matų vežimai net tris dienas ve
žė tuos daiktus,

— Kaip tu. Tėve, išvengei

į — Aš Tėve, pasistatysiu sta
liuką, panašiai, kaip zarasiš-- 
kis K. Rožapskas. Kiti jį vadinai 
knyknešiu. Išdėstusiu gražias 
knygas, kad bus net miela imti į 

s rankas.
— Ir tai gerai,' Maikuti.
— O ką tu veiksi?
— Aš atsinešiu suoliuką, atsi

sėsiu arti prie pultokur merė sė
dės ir klausysiu politikierių kal
bų. Matai, rinkimai artėja, tail 
sužinosiu už ką balsuoti, ar ne
balsuoti. Juk bus ir Frank Sa
vickas ir kiti politikos dignita- 
tai, ir wardo aid. F. Brady.

— Tai gerai, Tėve, pasimaty
sime bazare.

potvynio?
— Aš dar nebuvau namie.Pei 

didelį lietų pasilikau pas An
driejui

Dar ir dainelę sudainavome: 
Gėrėm dieną, gėrėm naktį, 
Pas Andriejų plikakaktį, 
Buvo linksma ir gražu. 
Namo grįžom su guzu...
— Kaip tą guzą gavai?
— Nagi, buvo tamsu, tai į stu 

pa. kad dėjau, net mano pyp
kės kotas nulūžo...

— Nusigeni nęgražu, Tėve 
Lietuviai nuo praamžių buvo 
garbmti, — negerdavo, o da- 
oar... Net Lietuvoje perdaug 
geria.

— Lietuvoje geria iš skurdo j 
o čia pinigų yra daugiau, negi 
Lietuvoje šieno.

— Šį šeštadienį Marquette 
Parke bus didelė šventė, Tėve. 
Ar būsi tu tenai? Atvyks ir me 
ė Byrne, pasveikins ir pagirs 

kad gražiai sugyvename su nau
jais atėjusiai iš kažkur...

— Būsiu, kaip nebūsi. Gerai 
Gerai, kad Marquette Parke, < 
ne Navy Pier: nereikės tūli va- | 
žinoti.

— Tėve, padovanok savo kar- i 
dą merei Byrnei. Jai suteiksi di-1 
dėlę garbę. Tau iš to seno karek 1 
jokios naudo>.

— Niekados: Be kardo, ta: 
kaip be kojos. Kai einu gatve 
net policininkai saPutuoja. alio 
pas?Jux general’L skersai gatvę 
perveda, trafiką sustabdo.

— Kaip sau nori, Tėve, bet 
nesupranti, kad iš tavęs juokia
si.

— Na, gerai, gerai. Ką tų iš , 
statysi toje parodoje? Juk mi-į 
nro maršuos Lithuanian Plaza 
nuo bažnyčios iki Western gat
vės. Zaraž’škiai keps pampuš
kąs — leituviškus bismarkus. | r 
moterys rodys lietuviškus audi
mus, hipiai pnkab as diržų u 
ko ten nebus...

yas ją užpūtė, sakydamas:
— Lakusią žvakės dalį sūnelį, 

išsaugok mano laidotuvėms.’

— Lik sveikas, Maikuti.
— Ir tu, Tėve.

SUNKI PRADŽIA
Artūras Rubinšteinas

kartą paklaustas:
l — Kas tamstai buvo sunkiau-

Protėviai
Sako, buvo taikaus būdo, 
Žuvis gaudė ir medžiojo, 
Bet kai priešai juos užplūdo, 
Tai strimugalviais išjojo.

Greit pajuto taikų būdą: 
Azijatai iš rytų
Ir “nach Fate'rland” išgrūdo 
Krikštanešius vakarų...

Pagal bočių dvasią seną
Praeities laikų senų,
Iš praeities vis dar semias 
Ryžto iki šių dienų...

Skydų, kuokų ir saidokų 
Nenaudojame šiandien, 
Bet sudrausti daųg-Jaidokų -— 
Dar vis randame kasdien...

Lupam skūrą kultūringai, 
Skalbiam rytą, vakare 
Ir nuplaūnam iškilmingai 
Juos rašalo padaže...

K. Vabalėlis

BURNOS NEDIDINTI! nekoks gyvenimas.
* * *

NESUSIPRATIMASPagyvenusi moteris užbėgo 
pas fotografą, padavė jam savo 
fotografiją ir sako:

— Ar negalėtumėt padinti?
— Gerai, — atsako fotografas, 

— O kiek kartų padidinti?
— Tris kartus. Tik perėčiau, 

kad burną paliktumėte tą pa
čią .> .

* * i
LENKIŠKAS BIZNIS

Du lenkai nutarė pradėti biz
nį. Iš Kalifornijos jie nuvyko į 
Meksiką (pietuose Kalifornija 
rubežiuojasi su Meksika)^, kur 
jie nusipirko arbūzų (amerikie
čiai vadina watermelonu) už du 
dolerių^

Grįžę atgal į California. Juos 
pardavė už du doleriui

Po kelių tokio biznio kelionių, 
vienas lenkas sako antram len-
kui:

— Aš manau, mes neuždirba
me pinigų.

J Antrasis lenkas atsakė: 
buvo! — Tu esi teisus..Mums reikia

[ įsitaisyti didesnį sunkveži-
mį . .

— Vyreli, netikėjau, kad nuc 
penkių stiklukų žmogus gan
taip pasikeisti.

.— Bet as juk išgėriau tik vie
ną. i

— O, tai aš išgėriau penkis.
* ■ * - * _

ŠIKŠNOSPARNIO ’ŠVIESA

Šikšnosparnį paklausė:
— Kodėl tu niekada neskrai

dai dieną?

— Aš pripratau prie nakties 
šviesos, atsakė šikšnosparnis, 

•44t it'negaliu pakęsti dienos tam- s

Viena ištekėjusi antrai ištekė
jusiai sako: x

— Kad tu žinotum, tas mano 
vyrelis, tai kaip tįkias, fotogra- 

j f as. Jis tik nori, kad aš visą lai
ką ramiai sėdėčiau ir linksmą 
veido išraišką turėčiau. . . $

♦ * * ’

šia, kai pradėjote mokytis skam
binti fortepionu?

— Mokėti mokslapinigiai, — 
I šypsodamas atsakė muzikas.

♦

į MINKŲ VERTĖ

Gengsteris padovanojo save 
| meilužei gražius minko kaili

nius Apsivilkusi ir pasidžiaugu
si mergina pakiausė:

— Brangusis, kiek jie yra ver- 
.i?

— O. maždaug nuo penkių iki 
dešimties metų,—atsakė šis. 

* * *
MEDICINOS PAŽANGA

— Daktare, ką turiu daryti, 
kad galėčiau miegoti?

— Prieš eidamas gulti išger
kite stiklinę pieno ir suvalgy
kite tarkuotą obuolį.

—Bet lygiai prieš 6 mėnesius 
man uždraudėte valgyti pries 
einant gulti.

— Teisingai, bet neužmirški
te, kad per tą. laiką medicina 
padalė milžinišką pažangą.

DIOGENAS

Kadaise Aleksandras Make
donietis. stovėdamas šalia sta
tinės, iš kurios su juo kalbėjosi 
Diogenas, labai domėjosi filoso
finiais mintytojo atsakymais. 
Pagaliau, sužavėtas pašnekovo 
išmintim, jis tarė:

— Gali prašyti manęs ko tik 
norį viską gausi.

— Pasitrauk truputį į šalį. — 
man saulę užstoji, — paprašė 
filosofas. 

♦ t ♦
MOLJERAS

Progai pasitaikius, karalius 
pakiausė rūmų dramaturgą, ar 
4s patenkintas rūmų gydyto
ju?

— Kodėl gi ne?— ntsaBbė T|Iol- 
jeras. — 5|es dažnai pasikalba- 
me apie įvairias Hg.as, daktaras 
išrašo man įvairių vaistų, ku
rių aš niekad nenaudoju ir todėl 
visada esu sveikas, — atsakė 
dramaturgas.

* * Moteris, kaip pinigas, eina iš
Be moters, kaip ir be pinigo, rankų į rankas. /

Ak, tas katinas! Tos akys— >
Tarsi niekad jis nelakęs... z 
Man su juo čia tikras vargas — ’*
Sukčius jis, gal dedas sergąs, / *’
Pats vagilius, jis — dviveidis - 
Snaudžia, bet nagus išleidęs. .. . '
Aš žinau laiptelių spyrį, *'1^-' * 
Kur jis narna, tyka, dyri,— '■ į

Neseniai jia šlaistės, trynės ■ ■’
Ten, kur geidės ir p’ loUynės — .r 
Aš pažįstu piktą puodžių, , . 
Nes iš tolo jį nuuodžiu.

. Jurgįs BaKmMitli
.. _ __ _______ —— —......
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JUOZAS PRONSKUS . v

PARUSNIO JUNGTINĖS VALSTYBĖS
Prūsų seines, fconstit(iclja ir laisvės-apsauga

(Tęsinys); ' : ’ -
Lenkai 966 metais priėmė 

krikščionybę, ir greit po to pra
sidėjo krikščionių-vienuolių mi- 

’ Žčrnę. Pirmas žino- 
jvo vyskupas Adal- 
L.Iiolika benediktinų 
iš laivo į Preglos upės 
ūs.ii, patyrę kuriuo 

s -lU'aį atkeliavo, pa- 
kud jie nieko nelaukę 
į š >!į. Adalbertas ne- 

pradėjo gięddtį ko- 
ien psaimę. Tada vienas prū- 
si'-’oges basliu Adalbertui i plėš?

-ssi peCų, kad net bib'ija iš- 
usl. i'p to atėjūnai sugrįžę 

į l./v.j, bet, nieko nesakę, kitoj 
vietoj vėl išlipę’,’ .Vąkare, šute-’ 
p.i.:.,, jie nuėjo-į.vienį jjkį į,se-.< 
niėną. Susirinkę žmonės paklau
sė ko čia jie atvykę. Adalbertas 
atsakęs, kad jie atėję jų šĮelų 

auksius pareigūnus, kurie n<il išganyti. “Gana tau, kad tu'Aie- 
lik savo, bei ir giminių bei drau-| nubaustas-ligi šios -vietos*atėjai; 
gų vaikams padeda įstoti į aukš- j dabar, tavo gyvybę išgelbės tik 
tąsias mokyklas. Dabar Sovietų! kuo skubiausias tavo išsinešdi- 

nimas; mažiausias- vilkinimas . . TI . , . .v , . x. . - l leslovu II, per kuriuos lenkai,atneš tau mirti. Mes ir musų, , , . . 5 , ... .. . A . ■... ■ . padedami kitu krikščioniu talki-valstybe pripažįstame tik vieną I ' * *
įstatymą ir vienodą gyvenimo 
būdą. Jūs tačiau norite mus per^ 
duoti svetimam, mums nežino
mam įstatyuui, tad rytoj .sutik
site mirtį, jei šią pat nąktį neiš
sinešdinsite”, pasakė prūsai.

Keleiviai nakties jneįu nuplau
kė į pietvakarinį Sambijos kraš
tą ir išlipo švėntanįė gojuj, ktir 
niekas, o ypįč krikščionis nėtu- 
rėjo teisės kojos įkelti.' su
radę juos prūsai ir patį Adąlber- 
tą užmušę, kitus vienuolius- pą- 

____________ leidę grįžti pąmo. Tai ątšitilco
- Vakarų Indijos juodukų metais. ĮpKaiš atkeiįa- 

. —_ .<' •!.« ■■ - vo kitas vięiiuolis, benediktinas 
Bonifacius Bruno šu 18 kitų-.viė; 
nuoldų. Prūsai ne tik nebuvo už
miršę Adalberto žygio,, išnieki
nant jų dievus ir Šventvietes, 
bet dar labiau buvo nusiteikę 
prieš visa, kas vadinosi krikš
čioniška, todėl įspėdami jie.pa
tarė naujam atėjūnui liautis pa
mokslavus '.prieš jų dievus, ir 
gričiau nešti lauk savo galvas. 
Bruno, prieŠ,ingai,. ne4 tik/neįui- 
klause, bet' djiF.ątka'lU&tt 
Įo kuraty^ępriėįj^^ųždi^iiš 
ir papročiu j; ^^&tpę^i'jijos 
Vistu
' KryŽiaitt^tįįr^

■ • č v - s k -

> ’ * v-

bin i rikis” smarkiai kritikavo

štO

Pleskio atspausdintą
I puslapiu leidinnį apie BALFo, 

‘ Dabar, kaip r s pa ‘vkau į ląjALTos ir yLIKo niekinimą, tai 
% .)-tos kolonos^ iškeistą biuletenį i pamatysime kaip dipukas (iš 
r^aip pavojingas asmuo rusų imJ profesijos karininkas, gyvenąs 

•ir-1 šiaurės Kanadoje), pasivadinęs 
— Į slapyvardžiu “Jurgis Gediminė- 

as” (r: Šančiam yra žinoma ir 
ikrą pavardė bei adresas), ku
ls niekina VLIKą, ALTą, BAL- 
'ą. Perskaitęs minimą leidinėlį

ą susidarys pilną vaizdą, kam dir
ba tas "‘Jurgis Gediminėnas”. 
Jis nekenčia ir “Naujienų”, ku
rios parašo* tikrą tiesą apie Lie
tuvos okupantą -ir ten kankina
mus patriotus lietuvius - lietu
ves.

jai prieš Lietuvos oki

pagal sugebėjimą dirbti dėl 
tavos laisvės atgavimo ir

Hili'.

taip<
per spaudą pasisakyti prieš

K’

k ! tuos, kurie kenkia VLIKo, AL- 
^^|Tos ir BALFo veiklai, nes šie 

V., t veiksniai yra pavojingiausi Lie- 
_ t tuvos okupantui, siekiant Lietu- 

: . Ji į vai laisvės. Kadangi VLIKui, 
į ALTai ir BALFui vadovauja su- 

^’2 ! ^anūs ir patriotai lietuviai, o, 
. svarbiausia, kad šie veiksniai, 

■r :raus 'ncžiūrint partijų bei įsitikini- 
2 \ imu, vieningai sutaria dirbdami 

į dėl Lietuvos laisvės, todėl ir ne- 
- i i užtarnautos kritikos susilaukia 

į iš Lietuvos okupanto ir jo agen-
3- caI. :

(Bus daugiau)

— Sovietų Azerbaidžano res
publikoje už kyšius nuo 7 iki 1Į 
meili kalėjimo bausmėmis nu
bausti trys asmenys, jų tarpe 
universiteto dekanas. Komunis
tų partijos laikraštis “Baku dar-

Aleksas Ambrose,

mi

reikalavo

universitetai priima tik nustaty
tą skaičių studentų.

— Buvęs Turkijos premjerąs. 
B. Ecevit turės atlikti 3 mėn. 
kalėjimo bausmę už tai, kad vo
kiečių “Der Spiegei” žurnalas 
pasinaudojo jo pareiškimais, 
nukreiptais prieš valdžią.

— Stockholmo policija atfado 
viename bute tris savaites išgu
lėjusį seno žmogaus lavdtą. Čer 
tą laiką bute užrakintu š^.6 iš 
bado pradėjo ėsti savo poną, ir 
tuo būdu išliko gyvas.

organizacija D. Britanija prave
dė savo tautiečių apklausinėji
mą ir paskelbė, kad daug tūks-i 
tančių juodukų grįžtų į savo tė
vynę, jeigu gautų finansinę pa- .
ramą.

-/■■į gerą darbą, 
tas jų “darbas’’ 
i’Iacfą sovietini

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

/ . autoriuj .
paruošė, sutvarkė ir1 išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją ■ _

Inž. LIC.IAS MIKŠYS, : 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT! ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

parašė.700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas goriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Lr patarė mums toliau studijuotL

Kaina 825- Kirti viršeliai. Paštu $2L
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čia jau buvo progos-įsikišli 
lenkų karaliui Bolesloyui Smar
kiajam. Ko misijonieriai nepa
darė, |at turėjo padaryti kruvi 
nas kardąs. Boleslovas imta/j 
įsivęržti j Prūsus, su kairi i i 
k/ikščionid bažnyčias p.v;, 
išplėsti sąvo valdžių Prūsuose.

Gavęs leidimą iš 'krikxcio.ves 
Romos imperatoriaus < H tono 
Trečiojo, Boleslovas 1015 me
tais su dkl le armija ir 
krikščionių kunigu bei vienuti u 
Įpuolęs į Kulni’ją ir Prūsus, api*i 
; r'*;s daug provincijų įr į.s, 
apdujęs prūsus mokesčiais ku
riuos prūsai vėl numetę, vos tilį 
Boleslovas jų teritoriją apleidęs.' 
Po to lenkai dar kelis kartus 
plėšė Prūsus, ir prusai pastatė 
prie Vislos stiprią •> tvirtovę* 
Graudenę, Inkams graudenti, ir 
su ges pagalba ne lik nuo jų apS 
šjgynė, bet dar atvadavo didžią* 
ją dalį Pahieranijos.

Po eilės kąrii \u lenkų kara
liais Mecislovii, Kazimieru, Bo-<

ninku, atkartotinai Prūsų žemes 
nuteriojo ir apiplėšė, apie pusę 
dvylikto amžiaus Boleslovas IV 
vėl, surinkęs gausingas armijas 
krikščioniškų plėšikų ir kunigų, 
atėjo j Prūsus, ir paskelbė, kad 
priėmę krikščionybę būsią pa
likti laisvi, o atsisakę būsią iĮ- 
žudyti. Prūsai sutiko priimti 
kiri^čionybę, ir Boleslovas db 
dėlių grobiu nešinas išsikraus
tė, palikdamas armiją kunigų 
krikštui atlikti. Bet vos tik len
kai išsikraustė, kaip prūsai visi 
ligi Viėrio grįžo į;$ąvo dievus ir 
jifoš aukomis pėrijialdavę, Įen- 
kų kunigus ligi vjeiio išvijo. Po 
to lenkai pradėjo'žiaurius keršto 
plėšimuš, kurie tęsėsi visą Bo
leslovo ir Kazimiero Teisingojo 
gadynę^ bet prūsai karžygiškai 
savo laisvę apgindavo.

• (Biis daugiau)

— Nikaragvos valdžia atšaukė 
draudimą paskelbti popiežiaus 
laišką,, kuriame jis paremia se
nuosius krašto Vyskupus, daž
nai- kritikųdjąnčius'. dabartinę 
Valdžią. .Nikaragvos katalikę 

. ba^yėlbįe; ’ Vyksta-, mesiitąrimti 
^rpjid^ty^t^ų'?vyĮjč^pų -ir 
Įą^ųĮt£'.'.kunigų;' :kurie remia 
ėŠantį raštą!.T -įVy;'r* •' k?

..... J-

•$.;; , lietuvių į .tfterafūroK. ineab fr jąa-,
; mėtreJfiį Jame yta- vertingi; mekucmėr nesentą,

Igno Šlakelio, Vinco Maciūno,. P. Jcmiko, V. St«nkrtį 
dr. -Kazio AGrinians, taip, pat K. Matusevičiaus: ir V| 

atrąipsniaf bei studijoj Hiustruotes. nootrariiorr? * tl 
j K f .urIjarJo: M. Sfleikidf V. Kašubo.y A. RūkŠtel^s- fr A V 
Wrvbos poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik W

DAINŲ 5 VENTOS LA (J K UOSE, poetės, rašytoje^ 
iciu šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie d ag 

šventes bet jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir oedainno-iš- 
»er «. trintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais

j "žkuHsiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12

t VJENTSO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūk< .ts . iy. 
( v* Juozo Adomaičio — Dėdės šėmo gyvenimas. Tai ne -tsl 
sweninio bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Vte> 
rafūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knrgs 
pardnedama ,tik už 82. * ‘ -t,

■a Li b'i uVmKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-Tamašaurlrė 
Romiai parašy+a atudiją apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* K 
Labguvos apskričių duomenimis .Aprašymai įdomūs kiekvienam 
HetuviuL Leidinys fliuatruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardŽių pavidiulma! Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 835 puri, knygoje yra Rytyrūstų ŽKnėlapis. Kaina M.

• KA EAUM18 DiMB, rašytojo* Petronėlė# Orintaltėž at^> 
minimai Ir minty* apie amneolsr Ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir» 
maistais bolševikų okupArfjdt metais. Knyga tori 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 1S. . Y

9 JULIUS JANONIS, poetas ir revoHc<jcnierin*>, neaup'-ii- 
ir klaidingai foterpratijojamu. grraaim* b y-oHtikoje; tik jh 

Jurgio Jalinskų knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu fr pc*- 
riją. Dabar būtų jf ra'lma pev-2,d'"t K-rrotcŲ: -i 
Knyga yra 2P5 kairieji

■9 1ATTKTNWI MTF1L1K U. Erarirr.kc fVyb*, J. VaklėfS
KW kny»c><« yra 1C aąmojtan no**.'*“. Kaina n

V . ’ ~ * f

Isyfv* fa įname* Nanfleacrn. Se. RakrfM Cbtcsi**.
IT, pteateMrf prfti, Mbr; pMfW^*ne

3 — Naujienom, Chicago, 8, Ill. Wedneaday, August 25, 1982



Tai LITHUANLAJI CAKT MW*

Dcftj Except Sulai*/ ta Tįtrfcainiai B«vi F«X C*. Im.
1719 S*. Hitetesi Uroai. CMca**, M. MiM. Tatartas* 411-41M

SECOND-CLASS POST AGI PAID AT CHICAGO. ILLINOIS
- - ■ .-■ r-» " " ... -M...1.. .

Ai January b W 
Subscription £*twx

Chicago $43.00 per year, $24-00 p«r 
dx monriu, $12-00 per 3 month*. In 
other USA locabtlea $40-00 per year, 
K^.00 per čx mos th x. $1X00 per 
three months. Canada $45.00 per yean 
®čher countries $48.00 per year.

paael metQ - $2X00
trimi mėoesiuoi  $15.00 
rteium aMfiMud  $ 4JX1

sunam* „ Mo.o
puaei metq  $24.0
Tiea$m ae^acsi . __ f. AO

25 cents per copy

Nw siusk pintos
£UnraščU Hinass

Chicago j e ir priemiesčiuose:
__ _________

pusei metu _____________
trims mėnesiam! 
vienam mėnesiui —_____

aivose JAV vietose:
metams .

$43.00 
$24.00 
$12. OC
&00 

$40.00

OAOC

Naujiena* *Lqa n«iw, limitą, 
lekmadieniui. 1 <Hnna NwJieuj Bea 
drtvė, 1736 So. Halstad st, Cklcaaų 
EL 60608. Telet «xl-ahXL

Orderiu kirti x gžaalym.

NAUJIENŲ raštinė *tdin taidien, iakyrus sekTBAitrn^s, 
nao 2 tiL ryto iki 5 vai popiet SeatadieTiltig — iki U r=l

Lietuviškos spaudos draudimas
Rusai visą laiką stengiasi lietuviams drausti gyventi 

taip, kaip lietuviai nork Jie nori primesti lietuviams savo 
valią įvairiose gyvenimo srityse. Baudė drausti lietu
viams kalbėti lietuviškai, nenorėjo, kad lietuviai skaitytų 
lietuviškai, uždraudė lietuviams skaitytį lietuviškas kny
gas, lietuviškus laikraščius, o dabar, kai atėmė lietuviams 
nepriklausomybę, tai draudžia lietuviams net galvoti lię- 
tuviškai.

Lietuviai nenorėjo paklusti įvairių caro įsakymų, 
1864 metais sukilo prieš caro administraciją. Caras at
siuntė į Lietuvą Muravjovą — koriką. Jis įtikino carą,, 
kąd Lietuvoje, įves tvaiką. Jis *jokiųr derybų su lietuviais; 
neves. Jis pakars kelis, žymesnius lietuvius, kiti išsigąs, 
ir lietuviai nedrįs balso pakelti prieš Muravjovą.

Caras davė Muravjovui visus reikalingus įgalioji
mus. Muravjovas taip ir padarė: pačiame Vilniuje pa
koręs kelis žymus lietuvius, kitus išgąsdino ir buvo įsi
tikinės, kad pakorimas viską išlygins, būtent: lietuviai 
nesipriešins rusams. Bet rusai įsitikino, kad lietuviai taip 
jau greitai neišsigąsta. . _

Beveik už šimtmečio rusai atsiuntė Lietuvon Mi
chailą Suslovą. Suslovui buvo įsakyta imtis galimai griež
tesnių priemonių prieš lietuvius. Rusai Suslovui dąvė 
kelis neperšaunamus. tankus, dąvė .diviziją smogikų ir 
liepė lietuvius apraminti. Suslovui teko šimtą kartų dau
giau lietuvių išžudyti, negu išžudė Muravjovas. Kiekvie
name lietuviškame kaime, kiekviename miestelyje Suslo
vas žudė lietuvius, Muravjovas liepė pakarti ir leisti 
žmonėms pamatyti kabančius lietuvius. Suslovui karti 
nereikėjo. Susįovo stribai nušaudavo lietuvį miške, pa
miškėje, kieme, miestelyje ir palikdavo nužudytąjį gulėti 
gatvėje, kad žmonės pamtytų sušaudytuosius ir rusų iš
sigąstų. Abejojame, kad ir Suslovo žiaurumai būtų lietu
vius išgąsdinę.

Muravjovas karti, sako, nenorėjęs. Muravjovas no
rėjęs lietuvius paversti stačiatikiais. Jis manė, kad už
teks lietuviams pakeisti maldaknyges rusiškomis raidė
mis, tai lietuviai, nejučiomis, besimeldžiant užmirš lietu-, 
viskas raides, o vėliau užmirš ir lietuvių kalbą. Muravjo-

vas įsąkė “Aukso altorių” surinkti graždankom (rutiškpm 
raidėm), P visa kita savaimę at£įg. Pirmąją “Aukso alto
rių'’ rusąi išspausdino rusų raidėmis L887 metų kovo IĮ d. 
Bet nieko iš to neišėjo. Lietuviai rusiškomis raidėmis 
spausdintų maldaknygių į rankas neėmė. Jie pasakojo, j 
kad Dievas rusiškai nemoka.

Aukštuose caro valdžios sluoksniuose jąų seniai buvo Į 
kalbama apie reikalą imtis priemonių prieš lietuvių kai- į 
bos rašybą lotynų raidėmis, bet nesutardavo, kokios Į 
tos priemonės turi būti. Mintis įvestį graždanką lietuvių I 
kalbai buvo minima 1884 m. gegužės 14 d. laišku, pata
riant uždrausti knygas lietuviškomis reidėmis, ir įsakyti 
leisti jas tiktai rusiškomis. Bet Muravjovas, matyt, rąšvu 
negavo jokio ataskymo, todėl ir nenustatyta tiksli data.

Uždraudimą lotynų raidėmis spausdinti bet kokį lie-1 
tuvišką raštą paruošė Vilniaus generalinis gubernato- 

i rius Kaufmannas. 1874 m. rugpjūčio 25 dieną jis paskyrė 
komisiją visam lietuviškų knygų ir laikraščių spausdi
nimui. ■ * >, m

Muravjovas buvo žįaui'us, bet neryžtingas reformoms 
pravesti. Jis kelis kartus svarstė lietuvių kalbos ir lietu
viškų knygų spausdinimo reikalą, bet nesiryžo nieko rim
tesnio imtis. Muravjovas atsistatydino, o caras jo vieton 
paskyrė gen. Aleksandrą, Petro sūnų, Kaufmaną. Jis 
buvo dalyvavęs Kaukazo kovose ir buvo visos rusų ka
riuomenes štabo viršininkas. Jis buvo gimęs Rusijoje, bet 
tvirtinama, kad buvo austrų kilmės. 1865 m. balandžio 
mėnesį caras jį paskyrė Vilniaus gubernatoriumi. Jis pa
reiškė, kad jis tęs savo pirmtakūno (Muravjovo) pradėtą 
darbą.

Gen. Kaufmanas, neturėdamas jokios nuovokos apie 
lietuvių spaudos reikalus ir negaudamas jokios tikslios 
žinios iš Muravjovo, 1884 m. rugpjūčio 25 dieną paskyrė 
komisiją šiam klausimui ištirti ir faktus nustatyti. Šios 
komisijos paskyrimas ir faktų nustatymas skaitomas lie
tuvių spaudos draudimo tikrąja pradžia.

Ta paskirtoji komisija nustatė, kad visa lietuviškoji 
raštiją, spausdinama dotynų raidėmis, yra revoliuciniai 
nukreipta prieš. Rusijos carą ir yisą jo valdymo ąistęmą.

Besivadovaudamas šios komisijos nustatytais davL 
niais, .gen. Kaufmanas paruošė raštą Vilniaus, Gardino, 
Kauno, Minsko, Mogiliono ir Vitebsko gubernatoriams, 
kuriame buvo įsakymas, kad jų valdomose srityse būtų 
uždraustą spausdinti bet kokį lietuvišką raštą lotynų 
raidėmis. Gen. Kaufmanas pridėjo, kad ne tik uždrausta 
lietuviškus raštus spausdinti lotynų raidėmis, bet ir už
drausta juos pardavinėti bei platinti.

Vilniuje tuo metu veikė valdiškoji cenzūra. Generolas 
Kaufmanas liepė cenzūros vadovybei vykdyti jo įsakymą 
be jokių išsisukinėjimų. Iš naujai paskirto generalinio 
gubernatoriaus raštų matyti du svarbūs dalykai: Jie pa
rodo, kad lietuviai gyveno ne tik Kauno, Vilniaus ir Gar
dino gubernijose, bet jų būta ir Minsko, Vitebsko bei Mo
giliovo gubernijose. Šiandien žinome, kad lietuvių dar yrą 
Minsko srityje, bet komunistai stengiasi Minsko lietuvius 
dar aršiau persekioti, negu Muravjovas. Jie ne tik negavo 
jokios lietuviškos spaudos, neturi mokyklų, bet jiems ir 
iš viso uždrausta domėtis lietuviškais reikalais. O jeigu 
kuris lietuvis vis dėlto pajėgia išsiprašyti leidimą aplan
kyti Minsko srityje likusius savo tėvus, brolius ar sese
ris, tai jiems uždrausta apie tai prasitarti. Jie tyli, kad 
nepakenktų Minske likusiems savo tautiečiams. Apie Mo
giliovo ir Vitebsko lietuvius ir kalbos nėra.

Antras įdomus dalykas yra toks: gubernatoriai ne
galėjo pasitikėti savo tarnautojais. Jie vykdė vyriausybei 
paskirto gubernatoriaus įsakymą, bet bandė išsisakinėti

K. Augius (iliustracija)
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DELFINĄ TRičĮENĖ

Tenka prisiminti

Po kurio laiko (1977 m. kovo 
12-tą) pasirodė tulžingas, pilnas 
melo ir kaltinimų demonstran
tams. leidinėlis ^paskvilis. Pas
kvilis padabintas karikatūroms 
-ir sumbntuotom nuotraukom su 
naciais, paimtom iš ‘‘Draugo”. 
Trečdalis paskvilio skk \a sunie- 
kihimur > .’^Naujienų” rėdakto- 
riuas ir tuomi pačio - laikraščio, 
nes, kaip $aki;.u, “Naujienos” lei

tai 
tik

nį paruošė niekinimu akcijos 
paleistų asmenų grupė, k$4 pa* 
skelbti' visuomenei tikrąją tie
są”. Slapukai nedrįso pažymėti 
net spaustuvės, visai nepagal
vodami, kad nieko nėra lengvęs 
nio, kaip nustatytą kur leidinėlis 
spausdintas ...

Pirmas paskvilio tikslas buvo 
suniekinti opoziciją prieš komu
nistinę propagandą, antras—nu- 
stątyti ALTą prieš lietuviškąją 
visuomenę. Tuomet būtų pasau
lin ta kliūtis įjungti ALTą į fron
tininkų užgestą Liet. Bendruo
menę, užbaigti šio veiksnio veik 
los erą ir pakreipti į bendra 
darbiavimą su ok. Lietuvos ko
munistų partija ir po kultūri
nio bendrądarbiąvijno skraiste 
veikiančiais KGB daliniais.

Paskvilyje, skyriuje “Griovi
kų globėjai”, kaltinamas dr. K. 
Ęobelįs: “ALTos pirm. K. Bo 
belis, radęs reikalą papeikti T. 
Jėzuitus dėl leidimo naudotis 
salę, demonstrųęjaųt minėtus 
fjlmųSy nerado reikalo papeikti

jų k* nępąsflaęrįė dęmoųstrantų 
prieš lietuvius jėzuitus”. Pašk 
vįlio “fąkįųs” ir išpųphųs prieš 
ALTą pakartojo pranciškonų lei 
džiamąs žurnalas “Aidai” meti
nėje liet, veiklos apžvalgoje. 
(197B m. sąųsąo mėn., redg. J.

tus kaltininjųs. Daug apie 
buvo rašyta — nekartosiu, 
dėl "Naujienų’’ redaktoriui kai
tinimų pasakysiu t iękĮ jeį jis 
būtų prisijungęs prie bendra
darbiavimo su bolševikais akci
jos ir reklamavęs P. Bernoto 

• “ku? jūrinę” veiklą,jis jau įe- 
ębesųskaičiuotų iškihnfi'?^ųi>’|>a-/ 
gerbimų!

F.škvilio ąutoriai pavardę 
. nedrįso pasirašyti. Parašas buvo

do demonstrantams pasisakyti j toks: ‘‘Aukščiau skęJt^ąmųs .įak
savo tikslus ir paneigti nepagrįs tus surinko ir informacinį leidi-

ir nevykusio įsakymo nepildyti. Matyt, kad ne visi , valdi
ninkai pritarė gubernatoriaus' įsakymūh ’ "?

Gen. Kaufmanas, pasiremdamas komisijos nųstąty- 
tais duomenimis, įsakė Vilniaus gubernatoriui Valujevųį 
paruošti ir išsiuntinėti visoms spaustuvėms dar tokį įsa
kymą: 1. visiems spaustuvininkams nespausdinti jokio 
lietuviško rašto lotynų raidėmis; 2. visos gubernijose už
drausti platint ilietuviškus raštus lotynų raidėmis, ir 
3. draudimą pranešti visiems spaustuvininkams, o yįsus 
atspausdintus raštus konfiskuoti.

Sovietų karo jėgoms pavergus nepriklausomą Lie
tuvą ir įjungus Lietuvą į Sovietų Sąjungą, Stalinas kpn- 
fiskavo visas lietuvių spaustuves, užėmė visas popieriuj 
gaminti dirbtuves, lietuviams iš viso uždraudė bet ką 
spausdinti, bet patys pasiėmė lietuvišką spąudos darbą. 
Jie ryžosi primesti lietuviams ne tik rusišką spaudą, bet 
ir rusišką galvojimą. Vyriausiuoju viso šito darbo kontro
lieriumi rusai paskyrė H. Zymaną' Jis buvo lietuviams 
primestos melagingos “Tiesos” vyriausias redaktorius, o 
dabar redaguoja Komunistą, melais paremtos ideologijos 
žurnalą. «V

Atsivėrusio pragaro veikla 
neliko be pa.sekmių. ĄLTa vos 
atsilaikė bendruomenihinkų spau 
dimui. Sėdintieji ant tvoros “tai 
kqs balandžiai” spaudė ALTą 
vesti derybas su frontininkų LB, 
patogiai nutylėdama, kad svar 

‘biausia o bet. išeivi jos skilimo 
ori’ežastis ■ yra bendradarbiavi- ■ 
įsas su komunistais. Lietuvių 
kdlonij^'Įįesfcg. Įiąpludp- - KGB 
afriųsti kultūrininkai, nuotakos, 
disidentai 'įvairaus plauko t > 
BendradarbĮautojai prisiekinėjo 
“meilę” lietuviui. Prasidėjo įro
dinėjimai,, kad be gimtojo kraš. 

-to sulčių sudžiūsimč kaip nu- ; 
laužtos sakos, kad turim šlietis | 
prie tautos kamieno . . . Tuos 
pačius Įrodinėjimus skelbė K. 
GB Ifrkraštis “Gimtasis Kraš
tas” ir Amerikos lietuviu laik 
raščiąi “Vilnis” ir “Laisvė”. Iš 
anapus pradėjo plūste plūsti 
nuotraukos, spauda. Prasidėjo 
spekuliacija — biznis gintarais

. ij audiniais. Reguliariai prasidė
jo ateiti ir pogrindžio spauda, 
bet, žinoma, nę veltui... (Apie 
tai, kitą sykį). Bendradarbiau
toje spaudoje nuo ok. Lietuvos 
nukrito ‘“ok.”. Nuo kun. A. Ke- 
zio, S.J.. nukrito “kun.” ir S.J.”. 
Liko paprastas fotografas Algi
mantas Kezys.

(Bus daugiau)

— Patys paLęstinječ*ai abejo
ja, ar Jasir Arafatas gilės pasi
likti teroristų vadu.

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
VIRTUOZAS MOCKINGBIRDAS IR ANTANO 

GUSTAIČIO LIŪDINTIS PUTINĖLIS
(Tęsinys)

Ii- didūs išdidžiai susėdo
Prieš vienas kitą atbuli
Svarstyti, kaip mus priešas ėda 
Baisiam rūstybės drebuly, 
Kaip jį ten užmoju sjnagiu 
Nutrenkti atkirčio smūgiu 
Ir iš vergijos velniavos
Išgelbėt žmogų Lietuvos,

Bajorai tris dienas galvojo.
Tris nemigo naktis po jų, 
Prie trisdešimt senų pavojų 
Numatė tris šimtus naujų. 
Prie trijų šimtų dėl tvarkos 
Pridėjo šimtą atsargos, — 
Ir nutarė bendru balsu.
Jog tamsoje kovot haisu...”

Ir dėl tų tarpusavio peštynių, vykstančių dėl 
tuščios garbes nereikia stebėtis, nes šiandieninis 
išeivijos lietuvių gyvenimas visiškai skirtingas 

kadaise buvusio tarpusavio sandėrio gimtaja- 
nv hr; \ Ypač senaisiais laikais, kai’ išorinio 
prkšo akivij’doje lietuviai vieningai mokėjo gin- 
;is nuo tų prie, ų ir juos nugalėti. Tada ir pago
niškos Lietuvos dievai, su galinguoju Perkūnu 

priešakyje petys petin talkino žemaičiams ir lie
tuviams kovoti savo laisvę ginant.

0 kas šiandien iš tos bendrybės tebeliko? 
Graudulys ir tarpusavio kumščiavimasis, kurio iš
davoje net garbinguosius senovės lietuvių dievus 
prisieina maldauti atleidimo:

“Atleiskite, dievai, mus.plakdavę ir giostę, 
Ir guodę, jog visi drauge Įrangų eisim.
Kad šiandien, išdidžiai susėdę jūsų soste, 
Net klupsčius jus pačius negailestingai

r /teisiam...”
Dėl šitokios keistenybės netenka stebėtis, nes 

tas savaime aišku:
. Pasaulis nebe tas, kurį Perkūnas kūrė, 

Kai būdavo šventa višta, silkelė, menkė.
Ne ta žmogaus galva ir nebe ta kepurė, 
Kurią kadais prieš jus žemai žemaitis

/lenke..
Viskas yra pasikeitę ir dėl to, žvelgiant į da

bartį, prisieina graudžiai teirautis ir eia pat į tą 
nusistebėjimą rasti pateisinantį atsakymą:
“... Kur tie žmonių vardai: Sieloguoda, Meilutė?

Radastas — puošmena poezijos daigyno?
Dabar gali visus šuns pavarde aploti,
Ir kiauliškos šlovės nieks gintis nemėgina...”

O kam gi tos kiauliškos šlovės gintis arba 
vengti, jeigu:

.. Šventi, kurių širdis sudžiūvusi į kerpę, 
O glaudžias į šventas ir nuodėmių vietas,

n

Plikas ir uždengtas...
. Pasaulis nebe tas!”

Visas “Ko lįūdi, putinėli?” rinkinys pripildy
tas eleginių r=- liūdesio posmų, kuriuose kartu ži
buriuoja ir linksmos nuotaikos liepsnelės. Kartu 
if liūdna, ir skaisčiai, nuotaikingą juoką iššau
kiant, linksma. Poetas Antanas Gustaitis, turėda
mas didelį kūrėjo talentą, sugeba kiekvieną jo 
pasirinktą dalyką arba temą paversti meniniu 
vienetu, nežiūrint kokio pobūdžio toji tema būtų: 
visuomeninio, gamtinio, asmeninio, išlepusio tur- 
tuęlio jausmus liečiančio, pasenusio vyro jaunys- 

. tės siautojimo atsiminimus gromuliuojančio ir net 
aplinkui beslankiojančios giltinės siaubą sukelian
čios. Pvz,, pilkąjį Lietuvos laukų akmenėlį apdai- 

Inuodamas, jam suteikia tokią pagarbą:
“... Iš tovęs bočiai žariją skėlė 

Ir laisvės ginklą kalės.
Buvaį kapuose jų pagalvėlė, 
Dausoj — vėlių suolelis”.

O dabartinėje dėl Lietuvos laisvės kovoje jį 
“kietai delne sugniauŽiam” —

“Minkštasuolio pluše patogiai skęsta kūnas. 
Dešinėje taurė, kairiojoj — cigaretė. Mąstai: bu
vai piemuo, dabar — garbingas ponas. Ir pats 
nebežinai, ko dar gaji porėti:

Jaunystės^ Ko vėpli tie mirusios*šešėliai, 
Vaidenęsi sapnuos ir dienomis kankinę, 
Kai nebėra geismų prieš miegą pabučiuoti, 
Tai ką gi su kita mylėdamas dalysi? ...”

Tokioje padėtyje atsidūrus ir vakarykščią 
ūlionę pergyvenant, belieka sušukti: 
“... Ei tu, kur užlindai, Maryte?

Matyt, kažką, blogai užkandome svečiuos... 
Įpilk man dar to pat prakeito aqua vitą.e, 
Nes jau visa diena lyg sumuštas jaučiuos...”

Vadinąs, reikalingas atsipagiriojimąs. Pana
šų į ką tik paminėtą, vargina ir tokie rūpesčiai: 

.. Buvp, buvo, buvo, ko dabar neliko:
Pilnos vyno taurės, pareigų našta, 
Vado aureolė, šūkiai pakalikų
Ir ant žalio stalo kumštis įgniaugžta.. y

Bet visų labiausiai tokį personažą, senatvės 
varginamą, kankiną ęrotinįai priepuoliai:

“Esi rūtą, ir leliją, ir rožė
(Ar kaip kitaip žemaitiškai vadin), 
žaibų strėlė, kurią amūrai drožė 
Ir įsmeigė senatvėje širdin 
Prieš paskutinįjį din din...
-... Dievų sesuo ir pragarų uogelė, 

Kurčioj tyloj tave šaukiu vardu, 
Jaučiu, glaudžiu, o rankų kaulus gelia, 
Rods bu&niais palaužčiau tavo valią, 
O be akinių lūpų nerandu..

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

UK PAUL V. DAKGlfi
«yoytosa» lit chirurgas

Mki*N «ratt»riu'

Taūt MX-V17 HM M2-Z7X?

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, P*s« 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, .

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal ansi ta rimą

Dr. Jonas F, Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal ^uaitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st St. T«L 737-5149

Tikrinu akis. Prjtflikn aVini-n?

ir “contact leases”.

INKSTU. rUSUS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST Ori STREET

Ofiso telefonu: 776-288$, 
BMidVKilM tolei.: 448-5545

I L U U1U A

Prostatos, inkšti] ir ilapuma 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 3371$ 

TeL (8132 321-4200.

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. tERENAS. TeL 925-3M

Apdrausta* perkraustymat 
ja j va iri ų atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-59H

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:39 iki 930 vai ryto. 
Stetioa WOPA . 1490 AM 

transliuoja mot ii mūsų sfudijo« 
Marqvette Parka.

Vedėja — Aldona Daukw
TeieE:

7159 So. MAPLEWOOD AVt 
CHICAGO, IL 6OC29

SILPNOS PREMJERĖS 
THATCHER KOJOS

LONDONAS, Anglija. — Pir
madienį Londone gydytojai spe
cialistai operavo premjerės M. 
Thatcher išsipūtusias kojų ve
nas. Ji turi gana dažnai stovėti, 
tai venos nepajėgia atlaikyti 
kraujo spaudimo ir gerokai iš
siplečia. ,

Dr. Jolin Henderson, susilp
nėjusių vienų specialistas, pir- į 
madienį padarė operaciją. Prem
jerė pagulėjo iki vėlaus vakaro 
ligoninėje, jai operuotą veną 
gerokai apraišiojo ir ji vaakre 
grįžo namo.

Dr. Henderson pasakė, kad ši 
operacija yra nedidelė. Viskas 
praėjo, kaip buvo numatyta ir 
premjerė galėjo išeiti namo.

Melagio bausmė yra ne tame, 
kad jam niekas netiki, bet ta- 
mee, kad jis negali niekam 
tikėti.

G. B. Shaw

Įrodymas, kad komunistinė 
santvarka yra aukštesnė už ka
pitalistinę: jei toks balaganas 
būtų kapitalizme, jis seniai bū
tų subyrėjęs.

“NAUJIENOS” KIEKVIENU
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

KNOW YOUR HEART

HELP VY OUR

HELPaOURHEARI FUND

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra 
na Naujojoje Anglijoje, iš stoties

nadieniau nuo 8 iki 8:30 vai. ryte 
perduodama vėliausių pašau Iteiu 
dnių santrauka. Be to, komenta 
.ai, muzika, dainos, ir Magdutas

ir Valentina Minkai. Baiur 
vikalaia kreipts į Baltic FioriahB — 

bei dovanų krautuvę, 502. E

Metanas 261-0419. ten pat gau 
tame* ‘"Naujienos”, didelis pas: 
-iakittis lietuviškų knygų ir lie

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

Panevėžio miestas

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Kalbėdamas apie Pūtvio ryšį 
su Trhnitu, J. Matusas pabrė
žia: “Belieka pastebėti, jog vi
sais suminėtais atvejais laikraš
čio klausimą kėlė ir pravedė Są
jungos kūrėjas. Be kitko, pir
mojo numerio pirmame pusla
pyje centro valdyba “Trimitą” 
pavadino almanachu. O kaip tik 
Pūtvis tokiu vardu pirmą kartą 
iškėlė saulinio laikraščio klau
simą!' Taigi Sąjungos kūrėjas 
yra drauge ir “Trimito” kūrė
jas... Gimstančio “Trimito” siela 
visa to žodžio prasme buvo Vla
das Pūtvis. Dar daugiau. Štai, 
rugpiūčio algų lape jis įrašytas, 
kaip “centro valdybos pirminin
kas ir “Trimito” artimiausias 
bendradarbis”. Mes toliau įsiti
kinsime, jog toks jis buvo visą 
laiką. Net ir mirties patale, 12- 
tą valandą atėjusiam į namus 
redaktoriui jis liepė perduoti sa 
kinį: “Tik nesuvėlinti nume
rio!” (Perdavė sūnus Stasys). 
O mirė 15-tą valandą...” (J. Ma- 
tusas, Šauliu Sąjungos istorija, 
p. 103 ir p.pJ 105-106). •

Vladas Pūtvis sumanė suda
ryti atskirą centro įstaigos sky
rių, kuris jam padėtų planuoti 
ir vykdyti šauhšką švietimą ir 
propagandą. Tą skyrių — oficia
liu Kultūros ir Propagandos 
skyriaus vardu — pavyko suda
ryti tik kitais, t. y. 1921-siais me
tais, kada LŠS-gos centras jau 
vadovavo šaulių kovoms su len
kais.

Vladas Pūtvis taip pat supla
navo ruošti spaudai Šaulių va
dovą ir knygelę Idėja ir darbas, 
kurie buvo išleisti 1921 metais: 
pirmojo leidinio 35,000 egz., ir 
antrojo — 7,000. šis antras lei

dinys yra ypatingai įdomus, nes

iš jo matosi glaudūs ir šilti Šau
lių Sąjungos santykius su užjū
rio, šuo atveju Amerikos, lie
tuviais. Knygelė skiriama (siun
čiant LŠS atstovą A. Žmuidzi- 
ną užmegsti tampdesnius ryčius 
su Amerikos lietuviais) Ameri
kos Šaulių Sąjungos rėmėjams, 
kaip Lietuvos šaulių žodis bro
liams amerikiečiams. Knygelėje 
tilpo Instrūkąija Nr. 10: “Lietu
viams Amrikoje — Kaip kurti 
šaulių būrius”, ideologinės me
džiagos, retų nuotraukų iš šau
lių kovų su priešu.

Savo 1921 na. birželio men.. 15 
d. knygelėje atspausdintam žo-

sumažindami, aukojate ir savo 
pasiaukojimu padedade Lietu
vos šaulių Sąjungai sustiprėti ir 
įsigyti ginklų. Taip pat savo di
džiu pasiryžimu ir aukomis pa
dėjote Lietuvos Šaulių Sąjun
gai išaugti į rimtą ginkluotą pa
jėgą, kurią šiandien su džiaugs
mu gali pasigirti Tėvynė. Ačiū 
jums! Jūs nusipelnėte amžino 
dėkingumo”.

(Bus daugiau)

Lietuvių dailininkų 
žiniai

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

z/Jmerican Kįtęhen 
į ^Anthony Dias Blue

PINEAPPLE SPARERIBS

pareiškia:’ “LŠŠ centro valdyba 
taria ačiū jums^broliai liet.ameri- 
rikiečiai, už gausias aukas, gink 
lūs, maistą, drabužius ir gry
nais paaukotus pinigus. Iki 
1921 mL biržrelio mėnesio gauta 
grynais 128,000 dolerių . . . Šie 
jūsų pinigai yra neįkainojama 
pagalba Lietuvos valstybės sti
prinimo laukuose. Juo labiau, 
kad Briuselio ir Ženevos diplo
matinės derybos rodo, kad die
nai po dienos mes galime susi
laukti naujų Lenkijos kariuo
menės įsiveržimų į Lietuvą; jie 
vis dar nenori pripažinti laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos' To
dėl turime viltį, kad Jūs, bro
liai amerikiečiai, šiais pavojin
gais mūsų Tėvynei laikas neuž- 
gnaušite savo . dosnios rankos, 
bet ir toliau, dar labiau, remsi
te Šaulių Sąjungą savo gausio
mis aukomis ir širdingu prita
rimu mūsų tautos vedama j ai ko
vai. Dar kartą tariame Jums gi
lios padėkos žodį. LŠS pirm. VI. 
Putvinskis, vicepirmininkas M. 
Mikelevičius* inž. M. žvirėnas; 
CV nariai: AĮ. šalčius, R. Ski
piti^ J. Papeekys, M. Šleževi
čius, M. Krupavičius, K. Ralys, 
sekretorius — B. Kemėšis”.

Taip pat iš vienos įžangos iš
traukos aiškiai matosi, kokia ver 
tinga Amerikos lietuvių parama 
buvo Šaulių Sąjungai: “Broliai 
amerikiečiai, Lietuvos laisvės 
nuoširdūs rėmėjai! Jus sunkiai
dirbdami, o gal ir valgio kąsnį ^jRKIT£ JAV taupymo bonus

Bendroji Lietuvių Dailės Pa- I 
rodą šiais metais bus atidaryta 
spalio 1 d. Čiurlionio Galerijo
je, Ine., 4038 Archer Ave., Chi
cago, Ill. 60632. Bus skiriamos 
premijos: dail. M. šileikio 
($750) — už tapybą ^skulp
tūrą, Čiurlionio Galerijos, Ine 
($500) — už kūrinį bet-Įkurios 
technikos ir dail. T. Petraičio 
($250) už akvarelę ar grafiką* 

r Norintieji parodote dalyvauti 
dailininkai atsiliepia laiškais ga
limai anksčiau, atsiųsdami $10 
registracijai. Parodai galima 
siūlyti iki 10 darbų, iki rugsė
jo 1 d. atsiunčiant kūrinių 
skaidres ar fotografijas. Čika
gos ir apylinkės dailininkai 
gali, pristatyti pačius kūrinius

Priimtų parodai darbų juo
da-balta fotografijos, tinkamos 
katalogui ii’ spaudai, atsiunčia- ’ 
mos ne vėliau rugsėjo 15 d j 
Darbai parodai pristatomi ne 
vėliau rugsėjd 27 d. Vėliau at
siųsti kūriniai parodoje nebus 
išstatyti. Į

Premijuoti kūriniai paliekami 
Meno Kūrinių Fonde, NeprF! 
klausomai Lietuvai. Kūriniai 
pristatomi ir grąžinami savi
ninkų sąskaita.

Jury Komisija bus paskelbta 1 
vėliau.

Lietuviai dailininkai, daly
vaukite kūrybos varžybose 1 
“Siekite ten, kur vyzdys nepa
siekia, laužkile tai, ko protas 
nepajėgia!”

Čiurlionio Galerija, Ine.

TĖVAS LR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

di/ 2533 W. 71st Street 
A W 1410 So. 50th Ave., Cicero 
& " Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

HUDŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

irrfitittiWtfif

UUeefoc
Uehtvię

Laidetvvię

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

Port and fruit go well together, and the combination of 
spare ribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.

Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare
ribs should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the mannation procedure in this recipe, just omit the 
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but they*! 
still be quite delicious.

This rather robust dish is ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
wine you used to make the sauce — a cold Chablis or Soa^a, 

Grilled Pineapple Spareribs
Servings: Six
Cost: Moderate

M cap lemon Juice
2 cloves garlic, minced
2 tablespoons soy sauce
1 tablespoon molasses QC 

brown sugar
2 tablespoons vegetable 

oil
M teaspoon pepper

-9 Parboil tke apaxeribs in simmering water far 30 minutes.
• Place the riba in a rotating pan and pour the pineapple 

juice over them. If the price doesn’t quite cover the riba, top 
off with water. Refrigerate for 24 hours.

• Meanwhile, prepare the basting sane*. Combine the
crushed pineapple and its liquid, the wine, lemon juice, garinu 
soy sauce, motesses or sugar, oil and pepper, in a saucapai^ 
Bring to a boil and simmer for 10 minutes. J

a When ready to grilL place the ribs 6 to 8 inches above a 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minutes.

a During the last 15 minutes of cooking, baste often with 
the pineappte sauce, saving some of it to serve with the riba.

e Remove ribs to a warm platter, cut into individual riba, 
and serve.

A Coaswmc Sanice from the CYANAMW Agricultural
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I CHICAGO MOTOR CLUB 'nPJf ON

DON’T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE AL_OW7NG- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES— € " •

Degree of difficulty: Easy

marinating

6

1

1

trimmed of excess fat

can (8H ox.) crushed 
pineapple, undrained
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TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS i" I
(LACKAVICSĮ

M24 WEST 6XK STHEKT 7T11I Į
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Hilu, DL 974-4411 |

Į BUTKUS - VASATTIS
! i 1444 8a. WKh Avc, Cimro, RL T«L: OLympk HW |
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WORCESTER, MASS.
klubo salėje.

į Kartų man besikalbant su ke
liais pažįstamais, išdygo iš kaž
kur lietuvis šaulys, apsirengęs 
gražia uniforma, ir sako labai 
išdidžiai:

— Vyrai, žinot ką? Jeigu čia 
ateitų rusai komunistai, tai mes 
juos sumaltume į miltus.

Po tokio jo išdidaus pasaky
mo, ėmiau ir pagalvojou, kad 
toks išdidus šaulys, rusų komu
nistų armiją pamatęs, atsidurtų 
tiesiai Brazilijos džiunglėse. Aš 
buvau tikras, kad anasai nebu
vęs Lietuvoje nei kareivis, nei 
šaulys.

Šiuo tarpu užteks.
Juozas Krasinskas

.Pora pastabėlių

. Vieųas žyiogus manęs klau- 
s5a:/*ĮCas tokia yra Julia Mack?”

Julia Mack yra žymi veikėja 
katalikiškoje dirvoje, dirbanti 
daugelį metų Worcasteryje. Ji 
yra'Julija Našukaitytė ir jau 
močiutė. Jos tėvdi\— Suvalkijos 
krašto lietuviai.

Šio$ moters dėdė Jurgis Na 
Šukąitis Worcesteryje buvo žy
mūs didelio pučiamų instrumen
tų orkestro vadovas. Jame buvo 
daugiau šimto griežikų. Vėliau, 
jam išvykus į Detroitą, Mich., 
orkestrui vadovavo Juozas 
Eliųdzius.

Worces|erio buvę senieji vei
kėjai jau užmiršti ant visados. 
‘ Čia aš norėčiau prisiminti 
tuos atvykusius po Antrojo Pa
saulinio karo, tremtiniais vadi
namus, su kuriais ir man teko 
dirbti. Reikia pasakyti, kad tai 
buvo malonūs tyrai, ir toleran- 
fiški sii senaisiais ateiviais bei 
ją u Amerikoje gimusiais, štai 
jie: Pranas.Pauliukonis, Pranas 
ItejųkaiŪs, ViriCas Dabrila, Ju
lius Sviklas, Jonas Stankevičius, 
Jonas Naikelis ir kiti; Nors jie 
buvo daug jaunesni, bet jų jau 
nėra. Nyksta su jais kartu ir 
viskas, kas buvo lietuviška.

Prąlerdąų su -jais daug laiko, 
ir jie visada sielojosi Lietuvos ir 
lietuvių likinių.’' °> ta‘P pat ir 
Amerikos lietuvių likimu.
< Gailą, kad tik retkarčiais ten- 
ką susitikti su gerais žmonėmis, 
kurių veide vis dar spindi graži 
ijr maloni šypsena. Tais žmonę- 
jjiis yra: muzikas - chorvedys 
Zigmas ir'ponia Snąrskiai, Leo
poldas ir'pdniA Jokubauskai, Jo
nas ir ponia Vydūnai, Jonas ir 
ponia Tarailai; Petras Molis-, 
Vytautas Ilgūnas, Bronius Mu- 
denas ir dar vienas kitas.

.* ' .-7

J. i- »• •-?-■ •*

I^Wbi'cesteryje yra pagarsėju
si valgių gaminimo ekspertė 
Marytė Lapinskienė Noreikiūtė. 
Sugrįžusi iš atostogų Marytė su 
Jjlįronę Svikliene gamina bą *. 
Items maistą Lietuvių Piliečiu

visiems.
Thonu^ Noreika, iš šiauri

nės Chicagos, užsisakė Naujie- j 
nas. Dėkui.

Liudvika Dubauskicne ir 
jos sūnus inž. Stasys su >šeima, 
iš Cicero, III., persikėlė gyventi I 
į Clarendon Hills. Ill. Linkime | 
sėkmės naujame rajone.

— Sekantieji skaitytojai pra
tęsė prenumeratą šešieam mėne
siams ir pridėjo Naujienoms 
paremti: Jonas Dalbokas, iš Les 
Angeles, Cąlif. — $20 ir Adolfas 
Campe, iš Waterbury, Conn. — 

$6. širdingai dėkojame abiem.
— A. P. Jasas, iš Brighton 

Parko, Chicagoje, atsiuntė $10 
Naujienoms paremti. Dėkui už ! 
puikius linkėjimus ir paramą.

— Union Pier, Mich., Lietuviu 
Draugija š.m. rugsėjo mėn. 11d.
4 vai. po pietų Mich. laiku Com
munity Hall salėje ruošia meti-

— Osvaldas ’.Thiel, iš Oak nj narių susirinkimą. Po susi- i 
Lawn, Ilk, lankėsi Naujienose, ■ rinkimo 6 vai. bus metinė va- i 
pratęsė prenumeratą vieneriems karionė. Vakarienės kaina 7 dol.i
metams ir Įteikė $30 Naujiė- asmeniui. Pinigus prašoma su- 

!j- mokėti iki rugsėjo mėn. 6 d. pas

. estate
lemi — Pardavimu 

. HU ESTATE FOR SALE
mimL, Žam4 — Far4a*imat -.f 
RIAL tn ATI FOK VALI'

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKKJIMAIi 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentei

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

1

BUTŲ NUOMAVIMAS
® NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

1 BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE • •

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

noms paremti. Dėkojame už vi
zitą ir nuolatinę paramą.

— Joseph Dorris (Juozas Dar
žas), iš E. St. Louis, Ill., užsisa
kė Naujienas per A. Vaicekausį 
ką, gvv. Fairview Heights, Ill. 
kuris pranešė, kad p. Dorris turi! 
ūki ir gyvena su savo 90 metų ■ 
amžiaus mamyte. Dėkoj ame j 
p. Dorris ir linkime jo mamytei; 
sulaukti šimtmečio. Taipgi dęįl 
kui A.. Vaicekauskui už jo nuo-. _ _ _ . . ,. .. ; California ir /O gatvių buvo su-latmę parama. • , . ., -i .Į rengtas piknikas.

— Sekantieji skaitytojai praf1 gerų valgių, kugelis, 
tęsė prenumeratą ‘ 1 * 
metams ir pridėjo Naujienų pa. Buvo'ir loterija. A.'Brazdžionis;1 kyti atvykusjį • mišias, tautybių

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Dėkingi Dukterų draugijai už r
į valdybos narius. Nesumokėję įsi suorganizuątą šaunų pikniką televizijos pranešimus apie jvy-Į6 butu mūrinis. 4 mašinų-mūrinis ga-
- anksto, vakarienės nebaus. Po _ Arti (ut-tnc

— Izraelio gyventojai seka 72-ros ir Campbell.’ $39,000.

anksto, vakarienės negaus. Po
I vakarienės bus šokiai; Visi na- Į 

L‘riai su svečiais kviečiami daly-j 
{vauti.. Valdyba Į

čia pat prie namų.
K. P.

kius vakarų Beirute ir piktinasi 
Izraelio karių žiaurumais.

DUKTERŲ DRAUGIJOS - 
ŠAUNUS PIKNIKAS

DALYVAUKIME v ARKIVYS
KUPO j. BERNARDIN 

MIŠIOSE;

1982 m. rugpiūčio 29 dieną

— Visi' Kinijos komunistų 
partijos vyresnieji veikėjai šali
nami iš komitetų ir jų vieton 
paskiriami; jaunesni žmonės. '

ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai artį vandens, 
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

irbu Ir užmiesčiuose, 
^rantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTII |

4514 S. Talman Ava, 
Tai. 927-3559

luuA in. m^piuuiv uicua
1982 m. rugpiūčio 22 dieną Gran{ parkĘ-.ar.kivyskupas lai‘

Par^e: P”e kys Chicagoje pirmas iškilmin- 
‘ gas mišias. IT vai. prasidės kon- 

Prigaminta cerįaj, 4 valr*celebruojamos nri-1 
s’ Į gįos, o 245 Vai. piknikas. Tuo žymių prekybininkų,

vienenems šalti gėrimai' ir lietuviška giFa.Jmetu;arkipradės ]an. 
□ 1111 on 11 n O _ O t X 1 /nI O A L? zT -»«r-v ■ t *

. Tir • •* •V’i-i* ' / • " -I i y 11 aiVY’AUČIU į Ull^ld^ IdULJUlUramai: Meta Jimzaiti^ i^River^ rądijb muzika linksmino pub-j ir kit„ organ-zacijų grupes. . J 

' - m ’ h .v.' . .• ■ . I iškilmes galima vykti savonauskas,. !5 Marquette Parko,. Edes rikiavosi prie maisto ir susisiekim0priemonėmis arba’ 
Chicagoj - $10, Sam Miksenas,; gėrimo. Pirmininkė ponia Kie-Į autnh4]S3is k'lirip i.Wc ntlA naJ 
iš St. Petersburg Beach, Fla. — ‘ lienė suorganizavo nemažai tal- 
$10; po $5 —
Houston, Texas, Mary Lukoševi-* rengė, 
čius, iš Marquette Parko, Chi-

gas iriįšias. Hr vai. prasidės kon-

— Po nepasisekusio .pasikėsi- į 
nimo prieš prez. Duvalierą, ku
ris jau 25 metus valdo kraštą,

_ Haiti respublikoje suimta apie

autobusais, kurie išeis nuo pa- 
‘ j rapijų bažnyčių. - v

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės —■’ kitur

DĖMESIO s. J 
62-S6 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automabIHs 
Liability apdraudimas pa nitrilą-1 

kam*. Kreiptis: 
A. LA.URAITIS 

U45 So. ASHLAND AVĖ. 
• TeL 523-8775 - - .

I

— Paskutiniais trim mėne
siais sumažėjo tremtinių bėgi
mas iš Vietnamo.

■:—Kinijos vyriausybė, taupy
dama. pinigus, pašalino Mao Ce-

Ag°ta Utakis, iš kmmkių ir is anksto viską pa- Labaj svarbu kad kuo dau. tungo muziejaus komisiją.
? IVl O T-XT I 11 LrrtC£*X'rI_ -r Z-T A ‘‘ Į

giau ' lietuvių šiose ' iškilmėse --------------------- —

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

. v -n ... T ...k Ryte b?°i0’ bet aPis 12 vaL dalyvautų.;Tik gaila, kad lietu-■ 
cagoj, Kazys Balčiūnas, is Le-;buvo gražus oras, žmonės nė 0 i
mont^ III., ir dr. G. Žymantienei tik kėdžių, bet ir stalų prisinešė.

' j Dalyvavo arti 1000 asmenų. Pfi- 
važiavo net iš Cicero ir tolimes.- 
nin XnAfll A nin A xrol T>nVxlilr'Snlų vietų. Apie 4 vai. publika 

$ pradėjo retėti.
1: ,----------------------------

— JAV; Sveikatos, komisija 
vių grupės organizatoriai nepa-‘| isakė sumažinti švino kiekį ga- 
sistengė apjungti r^visąs-Uhicagos 4 z°Hne> 
lietuvių organizacijas, o pasiten
kino tik viena grupe. <

Korespondentas
—šeštadienį prezidentas Rea- 

ganas pasakys kalbą radijo ban- j 
gomis.

LAKE GENEVA AREA — 
RETIREMENT OR YEAR 

ROUND GETAWAY

2 bedroom raised ranch. 3 car 
attached garage. Beautifully 
landscaped on 1 acre. 7 years 
old. Central air, fireplace. Pri
vate setting. Also 2 story bam 
style building— storage or pos
sible rental unit. Priced io Sell 
— $98,500. Call for appointment 

(414) 279-6897 
or (414) 248-8660

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. L’ž darbą garan. 

i tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. T V ERAS
Laikrodžiai ir brangenybė

Pardavimai Taisymai ’
’ 2646 Wait m Straaf ' j. 

T.L KKpobUc 7-1941

BRONIO RAILOS 
NŲSIB ASTYMAI

102 pūsi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — SI.

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ
LITERATŪROS DRAUGIJA

4 . t *

lygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

| KURIAM GALUI MOKĖTI
|i DAUGIAU?
£ pirkdami naujus ar vartotus 
i| AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE ;

nuo 33’00 na $1,000 i

Moteris, kaip pinigas, dažnai 
apgaulingą, ar netikra. j PIxKlTE JAV TAUPYMO BONUS

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • BIPERIAL 

H PLYMOUTH • K CARS ' 
“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515
VWW.SW.SVAW.’.SSSSW.S

Naujai pasirodžiusi -
DR. ANTANO RUKŠOS St . j 

" 619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

' * ■ ■ V- \

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia > 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
’ KAINA — $17. (Persiuntimui~pridėti $1) 

Siųsti čekį: . ; "

' Naujienos, 1739 S. Halsted St
” Chicago, IL 60608 ’------

^niurni ■ —11 jum - .... » ... , .1 m n    Į i- I. . uH

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai,

PASSBOOK 
SAVINGS...

; Ul for
financing 

at out icw urn
WHMRlPAVMtM 

to c■ r y>>0p

Hfgh 
Internet R*tM 

P>«1 °° $•▼**€*

Compounded 
D»dy F*d Quarterly

IIU

FSLIC

Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ’
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminiinuk.'
* '■ _ J * X • r 4

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą____ ________*$8.00

Dr. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 1 
grožis. Kietais viršeliais 1-4.00

u - Minkštais viršeliais, tik 83.00
Dr. A. J. Gn^seu — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ... •'

ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai Tik___  82.00
G*Ums taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį prie nurodytos kainos pri- < 
iedant SI persiuntimo išlaidom*.

NAUJIENOS, 
IT* Ge. HAI^TKD ST, CHICAGO, IL «MM 

----------------į—— ------c-------- ---

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

1 ‘ . ..■ " -* ’ ’ 'n - t :

Siuntiniai į. Lietuvą 
ir kitus kraštus 

y ..,>#/ - \ 
P. MEDAS. 4059 Archer. Arenee,

Chicago, flL‘ MSL T»L YA 7-59M

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

., Notary Public , - į
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 s
Taip pat daromi vertimai, giminių < 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra*' 

šymai ir kitokie blankaL

“LIUCIJA”
Miko šileiklo apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 .'psL Kaina ?5.J
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629. :

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daub 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos1* 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje.

— D. Britanija veda derybas f 
su keliais Piety Amerikos kraš
tais, kurie sutiktų leisti britams 
naudotis jų aerodromais, vyks
tant į Falklando salas.

HOMEOWNERS POLICY

Advokatas
GINTARAS h ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 I 
2649 West 63rd Street !

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA ’ 

V. BYLAITTS . 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

6606 S. K«dxi« Ava.
Chicapo. III ,60629 

Tel.: 778-8090

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI "NAUJIENOS” ’

6 — Naujienos, Chicago, 8, H Wgdn^day, August 25,1982




