
kareivius.

bet

— Ariel šaronas reikalauja, 
kad Sirija paleistų Libano šiau-

sudary- 
tai šio-

SINGAPŪRE LEIDO 
SOCIALISTUI VEIKTI

— Mao Cetungo ir Stalino 
ūkiai-farmos bus naikinamos iš 
pagrindų visoje Kinijoje.

TEISIAMI DU IRANO 
PULKININKAI

demokratinę santvarką, 
.j nutarimai stipresni,

Geri santykiai bus 
abiem valstybėms, 
prezidentas praleido 
Valandas su užsienio 

g Hua.

Buvęs
Richard Niksonas

ambasada vėl užrakyta.
Ambasadą kon troli uoj an tie j i 

“vidaus kariai” tvirtina, kad 
penktadienį nebus jokių atidė
liojimų;

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ VEIKĖJAI

Iš kairės į dešinę matome: Kazį Oksą, Lietuvių respublikonų ilgametį 
veikėją; Judy Baar Fopinka, respublikonų partijos veikėją etninių grupių 

reikalais; Anatolijų Miliūną, lietuvių respublikonų pirmininką, 
ir Praną Jurkų, lygos veikėją.

organizacijos klausimas. Jungti 
nės Tautas pripažįsta Arafato

— Meksikos bankininkai ne- vadovaujamą organizaciją, tuo

• ja, bet jiem* dar labiau nepatin- j

rėje suimtus aštuonis Izraelio/as ,Fahd J’ra Saudl 
karalius. Jis mano, kad jo pla
nas arabams yra pats tinkamiau- 

į sias. 2. Antrąjį planą yra pa- 
Tunisijos prezidentas

kelių metų taikos ne tik tarp
arabų, bet ir visuose Artimuose t nesitrauks iš Libano.
Rytuose.

| 9 ' - l i»y | /Ca 51K a

Izraelio karius. Sirijos vyriau-. * —
isybė parodė juos žurnalistams izrae]jo ir Palestiniečių laisvė

f Congress 
periodical Division 
Waihington, D. C.

Price 25c

LEIDO GENEROLAMS VALDYTI 
LENKIJĄ IKI PENKTADIENIO

AMBASADĄ PAGROBUSIEJI LENKAI TREČIADIENĮ 
?PALEIDO DAR DVI TARNAUTOJAS

BERNAS, Šveicarija. — Tre- (šiais įsibrovėliai jis nesirengia 
ėiadienio rytą “lenkų vidaus ar- jokių ryšių turėti.
mijos” nariai turėjo susprogdin-j Trečiadienį Jaruzelskis pa
ti Lenkijos ambasadą Berne ir reiškė savo įsitikinimą, jog tai 
patys susisprogdinti, bet jie pa- esąs lenkų Solidarumo šalinin 
skelbė, kad jie leido Lenkiją kų darbas. Jis nieko negirdėjęs 
valdantiems generolams valdyti, apie “lenkų vidaus kariuome- 
kraštą iki penkiadienio. Jeigu nę”, jis tvirtina. j
penktadieni lenkų karo vadai j pirn,adi|mi įsiveržusieji lenJ 

, v ■, kai pranese, kad trečiadienio rv-ų
sadą kontroliuojantieji ją is- • Jygiai 1Q va]and^ ambasada 
sprogdins, j°jc omi amjasa- bus j§SprOgdjnfa) beĮ trečiadienį;

os tarnau ojai ir pa .y s žus. , jje pratęSį sprogdinimo laiką t 
Viętoj sprogdinimo, vadinami iki penktadienio, nepasakydami Į 

“lenku vidaus kariai” įsitikino, I valandos. Vyrauja įsitikinimas, Į 
kad dvi moterys, laikomos am- j kad penktadienį jie dar kartą Į 
basadoje, turi aukštą kraujo ■ pratęs sprogdinimo laiką. Am-į 
spaudimą. Abi moterys buvo nu- Į basada buvo be ambasadoriai^, 
vestos prie durų, jos išleistos iri Pareigas ėjo reikalų vedėjas 
ambasada vėl užrakvta Stanislav DonbrowskL

SINGAPŪRAS, britų koloni- 
ja. —Liir Hock Shew, 51 metų 
socialistų- veikėjas, buvo išsiųs
tas j\Pulau Tekong salą. Singa
pūre 1963 metais buvo priimtas 

. * , i , - i įstatymas, kuris miesto vadovy-visą laiką palaiko ryšius su 80 bei įeido &iu5ti į 
metų domininkonu kunigu Jo-Įbe joki<). teismo. jj viėni įtarė 
sepr Maria Bocenskij. Senas ku- ; r 
nigas neužeina į ambasadą, bet 
ps tariasi su lenkais telefonu. 
Atrodo, kad kun. Bočennskis įti
kino jaunus vyrus paleisti dar 
dvi moteris. Jos, esą, niekam 
nenįsikalto ir nėra reikalo jas 
žudyti.
•-Tuo. tarpu lenkų ambasadą 
saugo keli šveicarų policinin
kai, dėvį neperšaunamas lieme
nes. Vienas šveicaras kiekvieną 
dieną' atneša ambasadoje esan
tiems žmonėms maisto. Viduje 
privalo maitintis ne tiktai am
basadą pagrobusieji “lenkų ka
riai”, bet ir viduje sulaikyti am
basados tarnautojai?

Paaiškėjo, kad ambasadoje 
nėra nė vieno įtakingesnio am
basados tarnautojo. Nėra teisi
ninkų ir ambasadoriaus.patarė
jų, kaip nėra ir paties'ambasa
doriaus. Įsibrovėliai ambasadoj 
rado tiktai paprastus raštinės 
žmones., < 

/■ •

Jaruzelskis nekreipia 
jokio dėmesio

VARŠUVA, Lenkija. — Gene
rolas Jaruzelskis nekreipia jokio 
dėmesio į ambasadą pagrobusių 
jaunų vyrų pranešimus ir grasi
nimus^ Jis tiktai' paprašė švei
carų vyriausybę, kad sudarytų 
sąlygas ambasados tamatojams 
eiti savo pareigas. Leido šveica
rų policijai įsiveržti j vidų ir 
suvaldyti įsibrovėlius, bet su pa-

nietų kunigu

Lenkų ambasadą valdantieji 
vyrai su nieku Besitaria, bet jie

komu^^X^^^irtino,fed Jis 
vadovavo socialistų frontui, tai 
jį išsiuntė į sala penkerięms nie- 
tam<; -uždraudžiant bet kokia 
agitaciją. Saloje jiy negalėjo 
agituoti, ries: ten;mažai - žmonių 
tebuvo. Jis turėjo rūpinti^ kaip 
prasimaitintu

Artėja rinkimai, - tai miesto 
vadovybė dabar leido jam grįžti 
į Singapūrą ir dalyvauti rinki
muose. Jis gali būti išrinktas 
miesto meru.
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Rugsėjo 9: Sergijus, Vilius, 
Ramūnė, Duotis, žiūris, Grislė, 
Vylia.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 7:12. 
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PEREZ DE CUELLAR SKUNDŽIASI, 
KAD NIEKAS JO NEBEKLAUSO

JIS NEPATENKINTAS SAUGUMO TARYBA, KURIOS 
NARIAI TAIP PAT BANDO IŠSISUKINĖTI

NEW YORK, N.Y. — Jungti- tarpu Amerika, Didžioji Brita- 
nių Tautų gen. sekretorius Ja- nija, Izraelis ir visa eilė kitų 
vier Perez de Cuellar, ruosda- į valstybių nepripažįsta J. Arafa- 
mas metinės veiklos apžvalgą, to vadovaujamos Palestiniečių 
pareiškė savo nusistebėjimą, laisvės organizacijos, nes ji kar? 
kad šios tarptautinės organiza- tais vartoja teroro veiksmus, 

1 cijos patys nariai nebeklauso, i Kovoje prieš Izraelį ji naudoja 
t Jis tvirtina, kad net Saugumo visas priemones, kurios kitoms 
,x 1 ‘ 1 *x_* , : valstybėms nepriimtinos.

Perez de Cuellar, suminėjęs 
visą eilę pagrindinių teisinių da
lykų, savo metinį Jungtinių 
Tautų veiklos pranešimą baigia 
pastaba, kad Jungt. Tautos ig
noruojamos. Ji turėtų būti pati 
galingiausia organizacija, -tuo 
tarpu visa eilė galingų valsty
bių nekreipia i ją reikalingo 
dėmesio.

ARABAI SVARSTO REAGANO PLANA™.h.^>ori SUTAR-
A nrrnfTTTTT nvmiT miTir.iT ' ’• • . TIES SU LIBANUARTIMŲJŲ RYTŲ TAIKAI

ARABAI NORI ĮTRAUKTI JAV, KAD TAIKA 
ARTIMUOSE RYTUOSE BŪTŲ PASTOVESNĖ

FEZ, Marokas. — Suvažiavu- lybės sekretorium, Ph. Habibu 
šieji arabų valstybių vyrai ant-' 
radtennio naktį pradėjo svarsty
ti taikos problemas. Kelios prob- planas mažai kuo skiriasi nuo

' tarybos nariai bando išsisuki* 
I nėti, kad nereikėtų vykdyti nu
tarimų.

Diplomatai pastebi, kad sek- 
’ retoriaus Perez de Cuellar pir- 
j mas pranešimas skiriasi nuo ki
tų buvusių sekretorių praneši
mų. Dr. Kurt Wakiheim visuo
met rasdavo gana daug .naudin- 

‘ gų dalykų paminėti, tuo tarpu 
1 naujas sekretorius, pradėjęs pa
reigas eiti tiktai nuo šių metų 
sausio pirmos dienos, jau- rado 
reikalo daryti esmines pastabas. 
Pirma jis rengėsi atsistatydinti, 
bet dabar primena reikalingas 
reformas. .

Perez <Ję CueHąr yra Jsitiki- 
nęs, kad pacsldlf^iai mėnesiai 
buvo labai nesėloriingi. Jis tu
rėjęs leisti laiką .ilguose posė
džiuose, <bėUJ$m nepavyko pa
siekti reikalingų rezultatų. Jį ka-

Sekr.Terez de Cuellar baigia 
savo pranešimą tvirtinimu, kad 
pasaulis artėja prie didelės teisi- 

t nės netvarkos. “Esu įsitikinęs, 
kad einame labai pavojinga 
kryptimi, kuri mus nuves prie 
dideles katastrofos’’.

BEIRUTAS, Libanas.^' Ariel 
šaronas, Izraelio gynybos mi- 

j nisteris, pareiškė, kad jis nori 
; pasirašyti taikos sutartį su LL; inavd Argentinos ir ;brjta. klau- 

ir kitais pareigūnais i banu. Jis čia pat laikrašlinin- . simas riėKFrilklandų salų. Syars-
Nustatyta, kad prez. Burgibo.s kains Pridėi°' kad Jis nori lė ’ėikalę Jungtinės Tautės,

]0* rašyti taikos sutartį su naujai Saugumo taryba, paganau ir 
‘ — ?ikos valstybių crganizaci-lemos jiems labai rūpi, bet pati 1947 metu plano. Jeigu pavyktų Eibano prezidentu B. i Ainei’ - - .

svarbiausioji yra Artimųjų Ry- susitarti, tai' būtu vilties siekti Gen,aiel- Kol tokia sutartis ne- ja. Amerikos valstybės pritarė
tų taikos problema. Trečiadiė-! 
nio rytą ir vėl tęsė pasitarimus, 
bet jiems dar neaišku, kurį pla-

1 na padėti pagrindan.
Artimiesiems Rytams yra 3 

planai: 1. Praeitais metai, kai 
princas Fahd buvo tiktai Saudi 
Arabijos užsienio reikalų minis- 
teris, jis paruošė planą Artimų
jų Rytų taikai, šiandien prin-

— Libano musulmonai prane
šė, kad jie sutinka pradėti pasi- T.
tarimus su krikščioniu Gemajel. i t ? 8 S Pa8r,n<1an

: deda c.
' tada ir
. kaip Amerikoje. 3. Trečias pla
nas yra prez. Reagano, prieš 
kurį piestu stoja tik Izraelis, 

arabai sutinka jį svarstyti.
Sudaryta komisija 

planams ištirti

Suvažiavusieji atstovai trečia
dienių ryte nutarė sudaryti ko
misiją visiertis trims planams 
ištirti ir pustatyti^ ką jie turi 
bendro ir kokie- yra esminiai 
skirtumai.

Komisiją sudaro Saudi Arabi
jos, Jordanijos, Sirijos, Maroko, 
Arafato palestiniečių atstovai ir 
Arabų Lygos sekretorius Chadi 

| Klibi. Jiems pavesta ištirti ben- 
į drus reikalus, kad galėtų svars
tyti atsirandančius skirtumus. 

( Suvažiavusieji arabai yra prak
tiški/ Jie nenori Ix'reikalingai 
laiko leisti ir svarstyti visiems 
priimtinus dalykus.

] Jeigu pavyktų susitarti svar
biausiais klausimais, tai galimas 
daiktas kad Arabų Lygos komi
sija būtų pasiųsta į Washingto- 
ną pasitarti su prezidentu. Vals-

Richard M. Niksonas pen
kioms dienoms nuskrido j 
Kiniją. Jis susitiko su visa 
eile įtakingų kiniečių, ku
riems patarė sustiprinnti 

santykius su Amerika.

bus pasirašyta, tai Izraelio karo 'į Argentinai, reikalą išsprendė 
jbrilaų JAV padedant. Sėkreto- 

Šilas pareiškimas sukėlė susi- rius de Cuellar yra -įsitikinęs, 
! rūpinimo arabų tarpe. Ypafingai* kad, teisiniu atžvilgiu, klausi- 
jis nepatiko Sirijai, kuri rengėsi mas riėišspčęstas.
atšaukti savo karo jėgas iš.Liba- j Britams, tačiau, klausimas 
no kartu su Izraelio karo jėgo- išspręstas. Falklandų salose bu- 

. Neatšaukus Izraelio karo vo tiktai 7 argenliniečiai, o visiLONDONAS, Anglija.— Pra- mjs 
nešimas is Teherano sako, kad jėgų, vargu ar savo jėgas ai- j 1680 gyventojų buvo britai, gi- 
vakar sostinėje prasidėjo dviejų šauįcs Sirija. j inV alW Falklandų salose,
pulkininkų ir kapitonų teismas i Tas paLs ir So. Georgia saloje,
prieš dabartinę tikybininkų vy-; baronas nori sutartyje para- Argentinos vyriausybės įsiverži- 
riausybe. Pulkininkai buvo su- # kuris leis ^naujam prezi- mas į p'alklandų salas nedavė 
sitarę su užsienio reikalų minis-....................................... . c ____ -~
teriu Gotbzade išsprogdinti mu- Pa8a^)on» jeigu vieni libaniečiai Į>crez (je Cuellar buvo Peru 
los Chomeini gyvenamą 
sostinės priemiestyje ir 
dyti mulą Chomeini.

Buvęs užsienio reikalu 
nisteris Sadeg Gotbzadė jau 
buvo teistas, bet jo bylos snren-fp. , 
dimas dar nepaskelbtas. Gotb-j arnas e' _____ ___
žade teismui prisipažino, kad, ---- --- - - - -
i’.*. Pr’e^ d'3' patenkinti bankų nacionalizaci-
siškių valdžia, bet jis nenorėjęs; . , . .. i
nužudyti mulą Chomeini. !, , . .r . . , . . .x .j ka ,kai jiems primeta dolerių iš- 

Jeigu teismo metu paaiškės! vežimą užsienin, 
iš pulkininkų pareiškimų, kadį 
turėta galvoje nužudyti Ehomei-Įrael 
nį, tai tada ir Gotbzadės teismo; 
sprendimas bus kitoks.

šaronas nori sutartyje para
grafo, kuris leis naujam prezi
dentui pašaukti Izraelio karius jokiu‘lc;siu į tas salas" Pats" J. 
pagalbon, jeigu vieni libaniečiai Pcrez de Cuellar buvo Peru rrs 

vietą nePaj('ffs išvyti ar suvaldyti pa- publikos ambasadorius Jungti-
. leslrniecių. . 1 nėse rautose.'Jis labai gerai in-

šaronas pareikalavo be jokio formuotas apie Jungtinių Tau-
I atidėliojimo grąžinti pagrobtus tų te;sjnv padėtį.
Izraelio karius. Sirijos vyriau- Antra sudėlinga problema yra

io karo jėgų. Izraelis neti
kėjo, kad libnnieičai pajėgs nu
ginkluoti vakarų Brirule užsi
likusius palestiniečius. Liba- 

Įniečiams pavyko įtikinti, kad jie 
Į nepultų vakarų Beirute užsili- 

Prieš, kusių palestiniečių.
gan-l Tarptautinė padėtis tarp pat

11 *‘i pasikeisti/ Jordanija.

LIBANAS BIJOJO 
NAUJŲ KOVŲ

BEIRUTAS, Libanas.— 
keturias dienas pasklido 
das, kad vakarų Beirute dar yra, turėjo 
apie 2,000 palestiniečių, turin-} Egiptas, Tunisija, net ir Arafa- 
čių tankus, kulkosvaidžius ir - tas sutiko svarstyti prez, Beaga-
dideles šovinių atsargas. Tą pa-! no pasiūlymą. Izraeliui vienam Kan.'Vaclovas Zakarauskas^sun- 
čią dieną Izraelid karo jėgos Į nepatogu priešintis. Atrodo, kad kios Ir ilgos ligos metu buvo 
užėmė naujas pozicijas vakarų i Izraelis taip pat turė|^varstyti sėkmingai gydomas dr. A. Ma- 
Beiruto srityje. prez. Reagano planą. Tiktai fffipeiūno ligoninėje, šiuo melu jis

Ubaniečiai bijojo, kad nepra- J galima išaiškinti Izraelio karo yea rūpestingų ponių E. Kolbie- 
sidėtų naujos kruvinos kovos jėgų atšaukimą iš strateginių ‘ nės, dr. J. Danilevičienės ir A. 
tarp kairiųjų palestiniečių ir Iz- vakarų Beiruto pozicijų. 1 Katelienės globoje.

KONSERVATORIUS SUDA
RYS DANŲ VALDŽIĄ

KOPENHAGA.— Danijos ka
ralienė Margarita įpareigojo 
konservatorių partijos vadą Poūl 
Schluterį sudaryti naują minis
trių kabinetą. Konservatoriai 
neturi parlamento daugumos, 
bet Schluteris bandys tartis su 
mažumų atstovais, gal jam pa
vyks sudaryti koalicinį kabi
netą.

Socialdemokratams buvo leng
viau, jie turėjo daugiau parla
mento narių, bet jiems vis tiek 
reikėjo daryti dideles nuolaidas 
vienai mažumai. Kai jos reikala
vimai buvo labai dideli, tai so
cialdemokratų vadas Anker Jor
gensen pasitraukė. Jis negalėjo 
pakęsti, kad mažuma galėtų di
džiumą už nosies vedžioti. Bet 
svarbiausia, kad mažumos rei
kalavimai buvo naudingi tiktai 
mažumai, o ne visam kraštui. -

Ar Schluteris pajėgs 
ti koalicinę vyriausybę, 
mis dienomis paaiškės.

PEKINAS, Kinija, 
prezidentas 
savaitės pradžioje atskrido i Pe
kiną, kad galėtų paminiu* Ii 1972 
metais padarytą kelionę į ko
munistinę Kiniją. Niksonas ten 
praleis tiktai penkias dienas, bet 
jis tikisi pasimatyti su Kinijos 
vadais, nors jie visi yra užimti 
reformomis ne tiktai partijoje, 
be! ir krašto ūkyje.

-- Nepraleiskit progos, bet 
pasinaudokite ja ir sustiprinkite 
santykius su JAV, — pareiškė 
buvęs prezidentas. — Dabar yra 
gera proga tuos santykius su
stiprinti.
naudingi

Buvęs 
apie dvi
reikalų minisleriu Hua

Prieš 10 metų pirmas Nikso- 
no ^Susitikimas su kiniečiais pa
keitė istoriją, o dabar tuos san
tykiui reikia dar kartą sustip
rinti.

miTir.iT


MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

jis šuns Nevalgo
Lt akas, amerikonas, atsivedė 

savu švogerį, dar šviežią iš Len
kijos, prie Hot Dog kiosko ir 
nupirko du ’’suniukus” — vie
ną sau. o antrąjį švogeriui. 
Amerikietis lenkas valgo net ap
siputojęs. o jo.švog^rū nevalgo.

— Va’gyk, skanu, — paragi
no jį.

— Aš mėgstu tik polskie kiel- 
basy, bet šuns (...) aš neval
gau, — atsakė švogeris išx Len
kijos.

— Mielu noru, — atsakė šei
mos galva, — Bet argi tamsta 
mums nepasitikite?

— Ne dėlto. — paaiškino gon- 
dolierius, — bet, motate, gondo
la yra kiek prakiurusi.

« $ ♦
Neužmiršk šviesbs užgesinti

Kai susirgo škoto žniona, vy
ras. išekianias pakviesti gydy
toją, pasakė:

— Jeigu mirtum pirmiau, ne
gu mes ateisime, neužmirši 
šviesos užgesinti...

TIKRA VIŠTA
Vieno škoto žmona kažkaip iš 

vyro išprašė pinigų skrybėlaitei 
nusipirkti ir pasipuošusi atėjo 
pasirodyti.

— Tai kas tos per plunksnos?
— O, tai paprastos vištos, — 

vyras parodė į nupirktą skry-

Neužmiršo

man prižadėjai neuž-
<ai tau paskolinau

GURDUS BURTININKAS

Vienas burtininkas išprana
šavo Liudvikui XI, Prancūzi
jos karaliui, kad jo mylimoji 
favoritė mirsianti už astuonių 
dienų.

Pranašavimas išsipildė.

ATSARGA GĖDOS NEDARO

Gondolos vairuotojas Veneci
jos miesto kanaluose susėdusios 
pasivažinėti turistų šeimos pa
prašė iš anksto sumokėti važ
mos mokesti.

— Tu
miišti.
10,000 dolerių.

— Taip. Aš dabar bankruta
vau ir neužmiršau paprašyti" 
paskolinti man nors $5,000.

* * *

MENAS IR MENININKAS
— žinote, ponas direktoriau, 

su tokia alga, kokią tamsta man 
duodi, norint išsiversti, yra di
delis menas...

t

— Tu moki atspėti kitu liki
mu- atspėk dabar savąjį; paša-

DARBŠTŪS VYRAI
— Tai tavasis kur, kūma?
— Nuėjo atsipagirioti. Q ta

vasis?
— Atsipagiriojo ir sėdo vėl

dyk, kad esate didelis meni-1
Trinkai ?

išmesti jį iš trečiojo aukšto į 
gatvę.

Burtininkui atėjus, karalius jį

PAGAL amžių taip
— Ji sakosi esanti pirmoji pa- ( 

šaulio artistė. . ... ’
— Pagal jos amžių galima jai | 

patikėti

syK-raųa ui mirsrr _ Maiki, aš sugalvojau pasi-
įT TrMiš .dienoihis anksčiau* įĮgryti šermukšninės Kalėdoms, 

uz jūsų malotiybę,—atsakė bur-j

SENA NAUJIENA, BET NEPASENUSI
tautis, Vitautas, Gintautis, 
Graštautis. Šios pavardės aiš
kiai mums rodo, kaip daug Lie
tuviai rūpinosi apie savo tautą!

“T>ek vilu paviliotas viliuosi, 
tikiuosi, jau neužteks Aušros 
nei “pflozopu”, nei “p’lologu”, 
tiktai suėisęs vilkalbius ir Vil
mantus”.

“Šnekate mano mieli vilian
čiai, gintaučiai apie prigimties 
Daugšas savo “postilėje”, Vil
niuje paskelbtoje 1588 melais, 
notūra, vadina gamta. Tikrai, 
tikrai šnekėdami lietuviškai ne
sakysime: noturųs, prigimties 
mokslas, tiktai: Gamtažinė, 
gamtažinis”.

Ir pabaigai:
“Mes šių metų lietuviai, tu

rėdami galvų užkimštą vokiško
mis, maskoliškomis, prancūziš
komis ir angliškomis kalbanas- 
tėmis jau užmiršome senovės 
šnekos. Namie likę lietuviai es
ti spaudžiami, vokiečių, lenkų

kai pamačiau dr. Adomavičiaus 
sodyboje šermukšnių mišką.

/atsakyiųo karalius,: Mahtum, kokios gražios oran- 
zmoma <* tik neleido jo išmes- spaJvos 0Qgos> E6l 
ti per langą,* bet paėmė jį į sa
vo rūfhus.ir ypatingai jubriri rū
pinėsi bijodamas, kad šis pra- 
našavimas neišsipildytų.

■■ z“

MAMA PASAKĖ, KAD ne

Viena maža mergytė nueiat 
gyrėsi ntokyfefcęė,?kad;jPyra vy.j 

ri «i'iąUrSio direktoriaus duktė. <-1 oxua^ut.xAa.M.vA.
Apie tai nugirdo jos motina^ bet negerai darai. Gali alkoholi-

žemyn palinkusios.
— Na, ir ką dar neprasima- 

riysi, Tėve!
— Klausiau Andriejų, gaį jis 

tokios turi. Jis man atsakė, kad 
tokios viskėš ir pats gali pasi
daryti.

. — Matau, kad tu, Tėve, mėgs
ti smaguriauti. Tau nepavydžiu,

pir uždraudė- apie tai plepėti.
Po kiek laiko mergaitės drau

gė klausia jos:
— Ar tu iš .tikro esi direkto

riaus duktė? .'f/..
— Maniau, jog esu, bet mama 

sako, kad ne'.,;. : \-*
KADA MOTERIS PRADEDA I ko,

— Aš visą savo gyvenimą iš
geriu ir girtas nebūnu. Tu ma
nęs nemokyk, sūneli...

— Nepyk, Tėve.

jau, dead mano svečias du šon
kaulius nulaužė. Visą mėnesį 
-bintas nešiojau. -u - ...

kO . - r ■ [girdėjau.— Reiškiu tau užuojautą, į 
Maiki. Kitą kartą būk atsargus' 
su tokiais savo draugais. Atsar
gumas gėdos nedaro, sako lietu
viška patarlė.

’ — Dėkui, Tėve. Lik sveikas.
i— ir tu, Maiki.

NAUJOKŲ PRIĖMIMO 
BŪSTINĖJE

— Kas buvai tamsto civilinia
me gyvenime?

— Laimingas žmogus, seržan
te.

Vargšė mūsų gimtoji kalba!
Ji murzinama, teršiama ir pa-, 
marginama svetimais žodžiais 
lyg savų mūsų kalboje pri
trūktų.

Be to, mūsų įprasta pasiro
dyti kur reikia ir kur nereikia 
kitų kalbų žinojimu.

Na, galime tik pasiteisinti, 
kad tai jau įprasta iš seno.

Štai 1884.m. Aušros pusi. 187 
buvo įdėta, tokia žinutė, kurią 
verta ir dabar prisimint*, nes ji 
nėra pasenusi:

“Vienas jaunas vaikinas pri
ėjęs prie šinkiaus prašo ariel
kos:

— Praša data šnapsa, — šm- 
korius vokietis neva nesupran
ta jo, atsakė lietuviškai:

— Na sykį, ką tereik? Aš ne-
• žinau — “Darai, davai skore”...
Į “Ja, ką aš nežinau?”
i — Na, Šeplenik, (Pravardė
Į prūso) dūk, dūk, aš neturiu la- 
j ka lankti.
! — Nia, sykį, dabar to kas ki-jir maskolių sunkumų; teigi, ku- 
i ta, taip aš žinau.
! Atpylė puskvortę ir juokda
masis padavė vaikinui, tas nu
sinešė. O-

— To snarglius, lak-ta’ sykį
gerą. . '
- Šią šneką aš Savo ausimis

A. iš B.
Bet nenusiminkime, ir anais 

į Aušros metais buvo kas lietu
vių kalbą mėgino švarinti nuo 
svetimybių, be kurių mes ga
lime ramiausiai apsieiti. , : ,

Štai laiškas iš Paryžiaus
1883 m. liepos L d.

rašjdas “Aušrai” t
Jis įdėtas Aušros 1884 metais

tie tėviškę apleidę apsigyveno 
Prancūzijoje, Anglijoje, ar Su
vienytos Galėse Šiaurės Ameri
kos priprato prancūziškai, ang
liškai šnekėti ir tos priežasties 
dėlei sudrumstė savo tėvišką 
šneką prancūziškomis, angliško
mis '’katbanastėmis”.

Na, ar pasenusi naujiena? Ar 
iš Paryžiaus Jjrolio Ak. rašytas 
laiškas ‘tikrai 1883 metais? At
rodo, kadjiš vakarykščiai gau
tas?. "

Reikia žinoti, ką kiti dabar 
rašo, bet taip pat atsiqynti, £as

♦ * *
NETRŪKSTA JAI PROGŲ, 
Ponra^Lily Bollinger, savinin-

VEIKĖJU dilema
Vieni vyksta pagrybauti, 
0 kiti — vienybės griauti.
Anksti rytą reikia kelti, 
Nėra laiko atsipūsti.

Dar užbėgti pas Andriejų,
Gert masŪonkų irgi reikia,
Tad žinosi kas ka veikia,

Cr 7

Kas ką giria arba peikia.
Žydai arabus papurto,
— Nori gauti daugiau turto.
Garsus lenkų Solidarnosc, 
Maskva sako: tolko durnose;

Jeigu duobę kitam knisi, 
Ateis laikas — pamatysi...
Geriau eiti grybauti
Ir ant visko nusispiauti.

Don Pilotas

"PASENTI”
* • -

x Vienas- žymus asmuo yra paT< 
sakęs: ■ ė * < S ■’

Moteris gali būti graži, ne
paisant amžiaus, jeigu ji tik ga
li suteikti laimę kitiems.

Ne tiek .-veido ir plauku iš
raiška padaro ją įdomią ir vilio- 
jąričią.

Jos gyvumas, švelnumas ap- 
siėjimuisė, yra jos nuolatiniu 
grožiu. ;

Moteris pradeda senti, kuo
met ji .įkrinta į apatiją ir-nervin- 
gumą*

* - * ♦ .
yra ir tokių bilietų...
— Gal nupįrktumėt bilietą Ib-

— Nereikia! Nenoriu niekb" 
laimėti.

— Aš turiu ir tokių bilietų." 
kurie loterijoje j nieko nelai
mi.

Kai paprast, ir pekloje bus 
gerai.

AMAZING!

IPfW-AY SeeOs.txmw 
foom a ^QQO yąp. OJ

ami
^xxuLEvr<^oP.v^m T
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Jvu Cac«"S'- •

Į — Paprašysiu dr. Adomavi- Į kė šampano firmos, kuri pava- 
Į čių, kad duotų man šermukšnio t &nta jos vardu, buvo paklausta, 
Į uogų. Jis pats nedaro šarmalia- ar ji geria vyną. Ji atsakė:

—Kartais geriu, kai esu links
ma arba nuliūdus . . Geriu iš 

~ _ Gali paprašyti, bet atsi-} nuobodumo arba kuomet kas 
mink, kad besaikis alkoholio gė- į nors mane aplanko. Geriu, kai 
rimas gali pražudyti save ir net j esu alkana arba kuomet valgau, 
visą valstybę. Matai, Sovietų Są- Į 
jungoje kone visi gyventojai, i 
net jaunimas ir mergaitės labai • 
geria. Girti darbininkai darbo! 
gerai neatlieka, iš fabrikų išei
na daug broko. Aš tau duosiu 
pavyzdį, kaip alkoholikas žmo
gus praranda pusiausvyrą, net 
sąmonę. Kartą pas mane iš kito 
miesto atvyko senas mano pa
žįstamas. Buvo geras žmogus, 
dahar pasidarė “amžinas” alko-j, 
holikas. Su juo negalėjau susi
kalbėti. Jo protas Buvo miglotas , 
ir hublat jautė troškulį gerti. Jis 
man pasakojb neįtikimus daly
kus, gyrėsi tuo, ko. jis neturi. 
NūSivėdžiau į mUziėjų, aišla- 
nau apie paveikslus ir jį kalbi-1 
nau. o jis eina pasieniu trinda
mas savo nosį. Kai sustoju pris 
paveikslo, tai žiūriu, kad jis 
toli nuėjęs. Supratau, kad ne-' 
pataikiau 
minti.

— Tau 
Andriejų, 
radęs sau

— Jis ten jau buvo, kai t k 
atvyko į Chicagą. Grįždamas iš 
Andriejaus, atsinešė trjs bule
lius degtinės. Vienas buvo ru
siškos Smimovkus., Vieną d enę 
jis pals vienas .išgėrė tris bute 
htfs degtinės, ir visą dieną ir 
naktį gulėjo ant grindų, kaip 
lavonas. Martai, kaip alko 
holikas save kankina. Baisu!

— Tai jis turėjo good time, i 
Maiki.

— Gulėti be sąmonės nėra 
“guod time’, bet liga, baisi liga. 
Man buvo didelė gėch, kai mano 
draugai pamatė “Javoną\ Neži-i 
nojau, hė ką jiems pasakyti, . j 

nė kaip paaiškinti, kas čia de
dasi. ■. < | ij,

— Suprantu. Maiki, kad »e- j 
gerai daro tie. kurie geria per-

— Geria tai j^eria. bet mane 
jis primušė. Net ligoninėn pats 
gydytojas nuvežė. Ten sužino-

dar ir kitiems nepataria 
gerti.

jo kuo nors šudo-

reikėjo jį atvesti pa> 
Maiki. Tenai jis būtų 
draugų.

Šiaip gi niekad negeriu.
* * *

VAKARINES DIALOGAS

' — Petreli, tu jau manęs ne
bemyli!

— Kaip tau galėjo ateiti į gal
vą tokia mintis?

— Nes kai buvome tik susi
žiedavę. tai apei šį laiką visada 
užsukdavai televizijos aparatą...

* ♦ ♦

KAILINIAI VAISTAI
— Brangioji, tu vis kosti ir 

‘kosti. Gal reikalinga parnešti 
vaistų.

— Taip, man reikalingas kai
linis paltas.

psL 197. čia tik kelios iš jo iš* 
{ traukos. Spėtina tą laišką bus 
parašęs Akelaitis.

“Sakote, jog Aušra išeina for
mato ar pormato akužinės kny
gutės 80. Argi jau netekote lie
tuviško žodžio, kad griebėtės už 
kažin kokios zaunos, vadinamos 
pormatu? Juk Sakoma, toksai 
da&tas yra dvigubas ar trigu
bas.'To dėlgi pritiktų šnekėti ir 

: rašyti: Aušra parengta 20 dieną 
kožno mėnesio, guobia gubą vie
no aštuoniolikto lakšto.”

“Priekalboje, rasi prakalboje, 
skaitome apie Slovėnus. Lietu
viškai vadinasi Slavėnai Gelioni- 
mis. Pradžia tos pavardės tupi 
žodyje gėla, lenkiškai — Sla- 
wa, vok. — Rulim Lietuviška 
pavardė. Daugėla išsireiškia len
kiškai Boleslav”...

“Šnekėdami apie vila atsimin
kime savo brangaus kunigaikš
čio Tautavilo. Ar žinote ką 
ženklina loji pavardė? Tautos 
vili, viltį, meilę, laimę — žo
džiu sakant, Lietuvos vedėją — 
idėja”.

“Perkeldami dvigubą pavar
dę Tautvilą apturėsime žodį vil- 
tautas lygu pravardžioms “Miš-

■Pasirod^ki :aip praeityje, 
tąjį) ir^Sbartyje buvo ir esama 
sbširūpiniino savąja kalba ir 
savo tautos. likimu,

Iš praeitf^sąytfs^^aeitiės, 
visiems privalu šemtis' žinių.

SKIRTUMAS

Mokytojas savo mokiniams 
sako:

— Kai aš buvau jūsų metų, 
galėjau atsakyti į bet kokį arit
metikos klausimą.

Vienas mokinys pastebėjo:
— Bet jus aritmetikos mokė 

kitas mokytojas.
♦ ♦ * •

SUMANUS ELGETA
— Geroji ponia, duokite man 

senus batus.
— Bet juk tavo batai visiškai 

nauji.
— Dėl to ir prašau senų, nes 

šie man visą biznį gadina, nie
kas nieko neduoda.

♦ * *

TEISME
— Liudinihke kalbėk 

ką matei, o ne tai, ką į. 
Kada gimėte? Ko tylite?

— Ponas teisėjau, apie tai aš 
žinau tik iš kalbu...

tik tai, 
girdėjai.

tax PAreo

2 — Naujienos. Chicago, 8. Ill Thursday, September 9 1982
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Europos Parlamentas už laisvą Pabaltijį
(Tęsinys) ’ < *

Nuo pat tų trijų valstybių 
okupacijos pradžios. Maskva dė
jo nuolatines pastangas visas 
tris tautas nutautinti ir jų gam
tos turtus' išnaudoti rusų nau
dai. Stalinorėžimo metu maž
daug 200,000. pabaltiečių buvo 
deportuoti tam, kad — kaip Sta
linas sakė JAV užsienio reikalų 
ministrui Bymes — sunaikinti 
intelektualinį elitą ir tuo užge
sinti tautinę sąmonę.Diktatoriaus 
pasekėjai siekia tų pčių tikslų, 
Lk skirt’ngais metodais. Tam tik 
si ui pirmoje eilėje buvo vykdo
mas masinis sistematingas nišų 
apgyvendinimas Pabaltyje, ir 
taipogi dskriminahją prieš bet 
kokius pabaltįečių jausmų pa
reiškimus, kūne buvo pavadinti 

* “buržuaziniu nacionalizmu*’ ir 
persekiojami baudžiamuosiuose 
teismuose. Šią sisteųialipgą poli
tiką pavaizduoja skaičiai. Pabal
tijo valstybėse iki Antrojo pa
saulinio karo gyveno 300,000 ru
sų; 1970 m. jų jau buvo l,390< 
000. Nuo karo iki 1970 m. sve
timtaučių, ne pabaltiečių^skai- 
čius pakilo Estijoje nuo 8% iki 
49%, Latvijoje nuo 2% iki 43%, 
o Lietuvoje nuo 16% iki 20%. 
Padėtis ’ Lietuvoje atrodo relia
tyviai geresnė gal dėl to, kad jo
je dominuoja žemės ūkis ir tai
pogi, kadangi’jos gyventojai“ ka
talikai, turi aukštesnį gimimų 
skaičių^ negu kitos tautos. Nu
tautinimo politika charakterin
ga tuo, kad miestuose rusams 
teikiama pirmenybė gauti bu
tus. Tai paaiškina faktą, kad Ry
gos mieste pabaltiečių gyvento
jų skaičius jau nukrito žemiau 
40%. ;;

■ Rusų kalbai sistematingąi duo 
dama pirmenybė.A Šalia to ko
munistų partijoje,kuri domi
nuoja visas gyvenimo sritis, bal- 
tiečių įtaka slopinama. Tai ais
triai rodo 17 latvių ' komunistų 
laiškas,' kurį socialistų partija 
paskelbė . 1972 m. To laiško . au
toriai skundžuasi sistematingu 
partijos nutautinimu ir .taipogi 
persekiojimu tų komunistų, ku
rie -prisipažįsta esą latviais. Se
nasis stalinistas' Arvids Pelšė, 
vienintelis baltų kilmės‘žmogus 
aukščiausioje vadovybėje Mas
kvoje, tiesa yra latvis, tačiau 
jaučia ir kalba kaip rusas. Visų 
trijų Pabaltijo valstybių komu
nistų partijos vadovybės kalba 
yra rusų. Antrieji partijos sek
retoriai, : kurie,. kaip, yra / žinoma; 
vykdo svarbiausias kontrolės 
funkcijas, yra rusai: Estijoje 
Konstantin Lėbedev, Latvijoje 
Nikolai Beluha, o Lietuvoje Ni
kolai Dybenko.
\ Ekonomijoje, ypač supro- 

monintose Estijos ir Latvijos

irai

JAY DRUGS VAISTINE

Pradėjome mokslo metus.

valstybėse, pramonės įmonės 
dažnai vadovaujamos ir kontro- 
tuijamos iš Maskvos, ir tai da
roma Sovietų Sąjungos rusiško
sios dalies naudai. Tai ypač ga
lioja esminėms žaliavoms, kaip 
degamasis skalūnas ir fosforitas 
Estijoje. Abi žaliavos yra 
priai eksploatuojamos. Itin 
dingas degamasis skalūnas 
dojamas neekonomiškam
minių jėgainių kūrenimui; tų 
jėgainių gaminama elektrinė 
energija beve k ištisai eina į ru
siškus kraštus. Prie to dar pri
sideda aplinkos tarša, ką rodo 
18 estų aplinkos tyrinėtojų laiš
kas. Baltijos jūra didele dalimi 
užteršta. Maardu Kohtla-Jarve 
ir Toolse apylinkės atrodo kaip 
mėnulio paviršius. Tai yra pa
sekmė iš kitur diktuojamos po- ’ 
Ii tikos, kuri perdėtai aukštas ’ 
gamybos kvotas stato aukščiau, ‘ —
negu aplinkos apsaugą. | laiške jie rašo:

Sovietų Sąjungos politika la- -----

sti-
nau- 
nau- 
šilu-

(TęJnys) |

Lietuvos Finansine Misija dir
bo nuo 1919.12.18 iki 1921.1.15. 
Svarbiausiu jos darbu buvo Lie
tuves Laisvės Paskola, Lietuvos 
respublikai davus $1,(U0,035.15. 
Visokių auku Tautiniams tiks
lams Misija surinko $159,207.72 
(Tarp jų Lietuvos šauliams 
$8,000, Lietuvos Gynimo Komi
tetui $55,(XX), Lietuvos Raudo
najam Kryžiui $13,974.61). Per-

Sovietų Sąjungos politika !a- “...Lietuvos katalikai neturi 
bai blogai veikia Pabaltijo žmo-‘ katekizmų, maldaknygių, spau- 
nes. Plačiai išplitusi neviltis ve- į dos, literatūros. Tikinčių tėvų 
da į nenormaliai ryškų gimimų 
mažėjimą ir pagaliau ir į alko
holizmą, kuris Pabaltijo valsty-; 
bėse tiesiog katastrofiškai padi
dėjęs ir net pagreitina gyvento-; 
jų sunykimą. į

Šitaip pažvelgus į padėtį, vi-’ 
^ai su pagrindu galima kalbėti j 
apie planuotą šaltą genocidą, Į 
kuris griežtai prieštarauja Hel-! 
sinkio konferencijos baigiama
jame akte išreikštiems princi
pams ir taipgi Jungtinių Tautų 
chartai. Tuo taip pat pažeidžia-! 
ma Pabaltijo tautų teisė pa-! 
čioms sprsęti savo likimą.

Pabaltijo tautas ypatingai sun 
kiai veikia religinis persekioji
mas. Sovietinės okupacijos pra- 
džoije 78 % estų buvo evangeli
kai - liuteronai, latvių buvo 55% 
evangelikų ir 24% katalikų, o 
Lietuvoje 81% katlikų ir 10% 
evtngelikų. Dvi - didžiosios de-

vaikai privalo lankyti ateistines 
mokyklas. Kungų seminariją 
kasmet baigia 4—6 kunigai, bet 
tuo pačiu laiku 20 — 30 kunigų 
miršta. Kunigai kalinami tik už 
tai, kad jie, tėvams pageidau
jant, moljo vaikus tikėjimo tie
sų. Kunigai baudžiami tik už, 
tai, kad vaikai patarnauja mi
šioms arba dalyvauja procesijo
se. Du'vyskupai buvo ištremti 
dešimčiai metų be teismo spren
dimo. Aktyvus kunigai keliami 
į mažas parapijos, tuo tarpu, kai 

Į į dideles paarpijas skiriami seni 
i kunigai. Katalikai intelektualai 

netenka tarnybų tik.dėl to, kad 
lanko bažnyčią. Ateistinės :val
stybės atstovai dalyvauja; yys-

udiena laimingiausia 
mano gyvenime. Mano gerasis 
likimas man lėmė ne tiktai ko
voti už savo tautos teises ir už 
teisybę, bet ir būti nutęs
tai už tai... džiaugsmingai einu į 
vergiją tam, kad kiti galėtų 
džiaugtis laisve; esu pasiruošu
si mirti tam, kad kiti galėtų gy- 
gyventi....”—

Šitokie faktai stiprina pabal
tiečių rezistenciją. Pabaltijo vai 
stybėse. ypač Lietuvoje, yra ak
tyvi savilaidos (samizdat) spau
da, kurios tarpe pažymėtina jau 
nuo 1972 m. einanti ./‘Lietuvos 

— --------- Katalikų Bažnyčios * Kronika’’,
kupų konferencijose .Įt diktuoji Vietinė komunistinė spauda-d<^ž
ganytojiškus laiškus. %.-?.'

Grynai religiniais motyvais 
nuteistų kunigų ir pasauliečių 
skaičius yra didelis. Ypatingai 
charakteringa yra; jaunos mo- fortai baigos faSai sutnahnoj NijoIfe Sadūnaitės b la

įvasiskya vuose tnjose valsty- buvo s džiamx 19J5
bese. Daug vyskupų ir-arkivys- • .
kupų buvo nužudyti. Tikybos į 
dėstymas mokyklose draudžia- *• - ‘ ’ * 'ri: 1
mas. Jau nuo 1975 metų galioja 
1929 m. įstatymas kuris nustato, 
kad.(komunistinė) .religinių rei
kalų taryba gali nustatyti, net 
neduodama motyvų, kiek tikin
tieji privalo mokėti už naudoji
mąsi bažnyčiomis etc. Kunigas; 
negali lankyti mirštančio be vie 
tinio sovieto leidimo. Pabaltijo 
Valstybėse ateistinė propaganda 
yra stipresnė negu kitose Sovie
tų Sąjungos dalyse.

Situaciją gerai charakterizuoja 
protesto laiškas, kurį 17,054 Lie
tuvos katalikai, pasirašydami pil 
nu vardu ir pavarde 1971 metų 
gale pasiuntė Brežnevui. Tame

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ . <
- \ MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Z608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2781 

Dldelii pasirinkimas geros rūšies jvairių prekiq,

MARU A N0REIKIEN1

' l Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

£501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 125-2781

birželio 15-16 d.d. ir kuri baigė
si jos nuteisimu trims metams ' 
sunkiųjų dįrbų kalėjimo ir 
trims metams ištrėmimo. Savo 
baigiamoje kalboje teisiamoji

įiairašo apie subversyvių'^jįaL 
liečiu nuteisimą. Jeigu net so
vietinė spauda negali nuslėpti 
šių faktų, tai iš to įgalima’sprę
sti, koks' stiprus yra. tautinis ‘ ir 
religinis pasipriešinimas, net po 

t40^mętų svetmos okupacijos.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

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

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINES chicagos LIETUVIŲ i 
ORGANIZACIJOS

laidų savo giminėms per Misi- įos metus jjs surinko $931. Vei-’ 
LL™ri^°S’ lietuviai Pa5iuntė (kė per 12 metų ir per tą laiką, 

i surinko ir pasiuntė į Lietuvą 
I per $3,000. Valdybą sudarė: pir

mininkė K. Katkevičienė, sekr.

$501,027.40.
1920 m.

Pranešama, kad Lietuvos Lais
vės Paskolos Bonais per pasku
tiniuosius 9 mėnesius yra su
rinkta: sausio mėn. $198,309, 

‘ vasario $220,818, kovo $196,992, 
balandžio $177,116, gegužės 
$177,202, birželio $248.510, lie
pos $172,821, rugpiūČio $57,653, 
rugsėjo $27,981.

Bendras Chicagos lietuvių ko- 
7lh Regiment Armory

Pabaltijo valstybės priklauso 
Europai. Praeityje, ypač tarp 
abiejų pasaulinių karų jos buvo 
demokratinių tautų bendruome
nės ir taipogi buvo Tautų Sąjun . 
ges nariais. Dėlto Europa nega-t‘
Ii kalbėti apie žmogaus teises, nntetas 
jeigu ji nesirūpina šių europie-j Illinois” salėje surengė ma
čių likimu. Jeigu žuropa nesirū-.sM mitingą, kuriame Lietuvos 
pintų šiais europiečiais, tai ją gynimui buvo surinkta $8,539. 
pagrįstai būtų galima kaltinti /Mitingui pirmininkavo J. J. 
veidmainyste ir hipokrizija, nes Hertmanavičius. Visi surinkti 
ji garsiai kalbėtų tik tais atve- pinigai buvo pasiųsti Lietuvos 
jais, kai mažos, silpnos valstybės. Misijai.
vykdo priespaudą, bet tylėtų, j Įsikūrė Lietuvių Klubų Fede- 
jeigu tą patį daro didelė, stipri racija Chicagoje. Įėjo 8 klubai: 
valstybė. < j White Star, Morning Star, Red

Šitaip pažiūrėjus, reikia svei-1 Rose, Evening Star, Brighton 
kinti pasiūlymą (Dok.l-777/80),‘ Park, White Clover, Amity ir 
kuriuo pagrįstas šitas praneši-. Golden. Star. Jų tikslas . buvo 
mas. Pranešėjas, tačiau norėtų’ rengti pasilihksmmimus bei oiS 
pasiūlyti esminį pakeitimą. Pa-; ganizuoti savišalpą. Nekurie tu- 
geidavimui reikia duoti pozity-^ 
vią kryptį. Iš to seka siūlymas, 
kad. ministrai apsvarstytų gali- - 
mybę Pabaltijo valstybių pprob 
lemą perduoti. Jungtinių Tautų 

'dekolonizacijos komitetui, So
netų Sąjunga, neturėtų pagrin-! 
do tuo skųstis, kadangi ji pati; 
yra dariusi tą patį, tiesioginiai

rėjo ir sporto skyrius. 1926 m. 
visi paminėtieji klubai turėjo 
virš 2,000 narių, I^lybų Federa
cija nutarė priimti- ir moterų 
klubus. Įstojamasis mokestis — 
$25.

Feedracijos'^valdybą sudarė 
pirmininkas, jo pągelbininkas, 
sekretorius, iždininkas .ir kores
pondentas. Prie valdybos kiek
vienas klubas dar paskirdavo 
po tris delegatus, kurie drauge 
su valdybos nariais kas mėnuo 
šaukdavo valdybės posėdžius ir

ar netiesioginiai;, kitais atve
jais. Dekolonizacija yra nedaro
ma. Jeigu ji :yra pagerdautina 
Azijoje ir Afrikoje, tai ji lygiai 
taip pat pageidautina ir Euro
poje. Į5 ’ -Jį - 

LKD biuletenis

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, mend.Jr njtdSta 

1954 m. metraštis. < Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Madtoo, P. Joniko, V. Stanio^ 
J. Raukčio. dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ir 
Meilaus straipenlai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis fr 
M. K Čiurlionio. M. šitokio, V. Kašubo^ A. Rflkltelės Ir k. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pusk knyga kainuoja tik |3, »

ę DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir to- 
Hnlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain^ 
iventes jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi, kainuoja H

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsfy-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožŲ aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 2^6 puslaphj knyp 
parduodama tik ui ..-įj

• LLfcTruV18KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalarski 
įdomiai parašyta atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* M 
Labguvos apskričilj duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
KetuvluL Leidinys ffinatmotas nuotraūJcomla, pabaigoje daodams 
ritovardilŲ pavKHnimal Ir jtj vertiniai f voldefiij Kalba. Labai 
naudingoje 335 puri. Knygoj yri RytfriJriq lamMapis. Kaina M.

V UAUM1S E1M1, rašytojo* Petronėlės Orintaftės abfr 
minimai ir mintys apie asmenis fr vietas neprfK. Lietuvoje ir ptr« 
maišiais bolševikij okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tff 83. t Us

• JuLIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik b* 
Jurgio Jaitasko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą h- po*- 
riją. Dabar būtu JJ galima pavadinti kovotoju ui imogaus teis**. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja 86.

T 1ATTKINES NOVELXS, 5L Zoečenko kūryba, J. Vahifi? 
vertimas. X* yri, knygoje yrs 40 Mmojjagų noreliu. Kaina H.

Knysoa Ntr^enos*. I7W So. Rahrted
IE psftT; Bei**, UkSine ■hMc~

aptardavo Federacijom nuka
lus.

Vėliau Federacijon įsijungė 
Jaunų lietuvių ir Skaistaus mė
nulio klubai. Po keletos veiklos 
metų viskas pakriko. Turimus, 
pinigus pasidalino. *

1921 m. ' \

Chicagoje, Lietuvai Gelbėti 
Draugijos globoje įsikūrė “Lie
tuvos Našlaičiams Šelpti Komi- 
tetas”.Per pirmuosius savo veik-

M. Zolpienė ir ižd. P. Balickie- 
nė.

Įsikūrė Lietuvos Maisto ben
drovė Roselande. Inkorporuota 
$100,000. Akcija $10. Valdybą 
sudarė: Radis, J. C. Chutra,
J. Savickas, K. Petrikis, C. Va
rams; J. Piktužis ir P. Bari- 
SUS. ■

K. Jurgelionis Chicagoje bu
vo įsteigęs Bingol Chemical Co. 
Vėliau vardą pakeitė į Univer
sal Chemical;Co. Tos bendrovės 
direktoriai buvor^pirm. ir ižd.
K. Jurgelionis, vicepirių. A.Viz- 
baras ir dr. S. W. Browstein, 
sekr. dr. A. Davidonis ir nariai 
St. Petrulis, • M. Jurgęlionienė 
ir A. Zimantas. * Lietuvių, ko
munistų laikraščiai ėmė va
ryti akciją kad štai sočialis- 
tas K. Jurgelionis? yra įsteigęs 
bendrovę pasipelnymo tikslams. 
Po keletos metų bendrovė lik
vidavosi.

Town of Lake lietuvių kolo
nijoj ę įsikūrė Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų: pardavinėjimo 
stotis. Bet katalikiškų organiza- 

1 cijų atstovai nepanorėjo prie 
šio bendro darbo prisidėti ir jie 
Katalilai Federacijos vardu įkū
rė-. atskirą bonų pardavinėjimo 
stotį, Buvo skelbiama, kad libe
ralai bonų pardavė už '$75,000, 
o katalikai tik už $21,000.

St. Girėnas, G. J. Adams ir 
kit. suorganizavo Hub - Cab. 

‘ žmonėms . vežioti ir inkorpo
ravo su $25,000 t kapitalu.’ Pir
mutinė valdyba:'- G. J.. Arams, 
pirm., St. Girėnas, ižd.. Viena 
ląiku organizacija turėjo apie 50 
automobilių žriionėms < vežioti. 
1929. metais : bendrovėj likvida
vosi. • . j

. . z w •* į
(Būs daugiau) ; ‘

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

U KCKCWXN. B.

B759 5V. 71st Si, Chicago, IB.
a xtrsmwoAi iknuxoa receptai » r akhtk mat sau 

DUMTNAI • KOSMETIKOS RX3KKENT8

Atdara šiokiadieniais nuo

—s J*. 1/uaill. '? JT-

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 geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

(r patarė mums toliau studijuoti.

| ? 'T ' Krins $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.
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“Tass” apgaudinėja komunistų 
pavergtus gyventojus

Britai abiejose Falklandų salose laikė 86 pasienio 
sargus, kuriuos valdė gubernatorius. 86 jauni vyrai pri
žiūrėjo salas, sekė artėjančius laivus ir lėktuvus, prižiū
rėjo tvarkos ir sekė karališkus pingvinus, kurie vasaros 
metu atplaukdavo Į Vakarų Falklandų salą vaikų perėti.

- Pakraščių sargai aptarnaudavo mokslininkus, kurie kar
tą i 4 metus atvažiuodavo stebėti pingvinų gyvenimą ir 
nepaprastai gražias karališkų pingvinų plunksnas.

86 pakraščių sargai per 164 metus prižiūrėjo- Falk
landų salas, nes per toki metų skaičių salos priklausė 
britams..,Falklandų salos buvo britų prietiltis Į pietų aši
gali, kad mokslinės ekspedicijos,; iš'Anglijos ar Europos 
vykstančios Į Antayktiką, galėtų Nustoti Stanley uoste, 
atsikvėpti nuo nuolat plakančių bangų, gauti reikalingo, 
kure ir plaukti toliau. 86 britų pakraščių sargai saugojo 
Falklandų salas, kol atplaukė 12,000 argentiniečių, užėmė 
Falklandų salas, suėmė gubernatorių, jo valdomus 86 pa
kraščių sargus, juos nuvežė Į Montevideo ir liepė važiuoti 
namo. Ęalklandų salos priklausė Argentinai, jos ir atei
tyje jai priklausys, sakė Įsibrovėliai.

Argentinos kariai užėmė Stanley uostą, atplaukė Ar
gentinos laivai, atskrido lėktuvai ir atvežė dar daugiau 
jaunų vyrų. Salų sostinės srityje ir kitose salų vietose jie 
iškėlė 12,000 neparuoštų karių. Neturėjo jiems drabužių, 
maisto, medicinos priemonių. Kol britai pasiruošė, dau
gelis išmirė nuo žaizdų ir šalčio. Britam pradėjus karą, 
sovietinė žinių agentūra skelbė savo skaitytojams, kaip 
britai veda kovą prieš argentinieeius. Aprašinėjo, kaip 
britai atsiuntė karo bei transporto laivus ir bandė iškelti 
savo karius. Visa ta kova buvo pavaizduota ne tarp Įsi
brovusių argentiniečių ir britų, bet tarp seniai salas val
džiusių argentiniečių ir jas pavergti norinčių britų.

Kada britai galutinai išlaisvino salas, paėmė nelais
vėn salose buvusius argentinieeius, tai britus vadino 
Falklandų salų pavergėjais. Reikalai pradėjo keistis pa
čioje Argentinoje. Ten komunistuojantieji darbininkai 
išėjo prieš grįžusius Argentinos karius, pralaimėjusius 
kovas su britais, ir reikalavo atiduoti valdžią Argenti- 
>111 ■ - ■ ■ ■ -—- -------- —- —---------—

nos “i

landų salose.
“Libano žemėje vyksta kruvina tragedija. Už? 

grobę beveik trečdalį suverenios šalies teritorijos, 
agresoriai izraeliečiai vykdo atvirą genocidą libanie-

agentūra informavo rusus lygiai taip melagingai, kąip

Kopdse. AkvarelėM. šikikis

tančių žmonių jau tapo jo aukomis. Okupantai negaili 
nieko — nei senių, nei moterų, nei vaikų. Libanie
čiams ir palestiniečiams mėginama atimti pagrindinę 
bet kurio žmogaus teisę — teisę gyventi. Senieji Tiro, 
Saidos, Nabatijos miestai paversti griuvėsiais. Iz
raelio kariauna barbariškai negailestingai nušluoja 
nuo žemės paviršiaus neįkainojamus pasaulinės kul
tūros paminklus — visuotinį turtą. Agresorius Liba
no žemėje elgiasi taip žiauriai ir ciniškai, kad tai pri
mena sunkiausius nusikaltimus žmonijai”.

(Tiesa, 1982 m. birželio 26 d.)

Kad Litanijos upė buvo šiaurinė demarkacijos linija, 
skirianti Libaną nuo Izraelio, tai sovietinė žinią agentūra 
visai neužsimena. Kad kita demarkacijos linija buvo 
35 mylios Į pietus, skirianti Libaną nuo Izraelio, “Tąssr 
laip pat nieko nesako. Kad Jungtinių Tautų karo jėgos 
privalėjo palestiniečių neįleisti į demarkacijos liniją, 
“Tass” taip pat nieko nemini. Kad iš demarkacijos linijos 
grupės gerai ginkluotų palestiniečių Įsiverždavo į Izraelio 
laikomateritoriją, žudydavo ūkininkais ir užpuldavo mie
gančius gyventojus arba nešdavosi mergaites į savo ap
kasus, “Tąss” taip pat tyli.

Nabatija buvo 10 mylių i šiaurę nuo Litanijos upps. 
Ji buvo Libano teritorijoje. Iš Nabatijos niekas negalėjo 
ruošti jokios ekspedicijos i Izraelį nes ten buvo upė ir 
25 mylių tarpas. Bet vis deltų iš Nabatijos kartas nuo 
karto buvo paleidžiaųii artilerijos, šūviąi į Izrąelio teri
toriją. šūviai patįkydąvo į Izraelio tiltus, ūkininkų so-' 
dybas. ' , J ■

Kad Izraelis rengiąsi įsiveržti Į demarkacijos zoną, 
palestiniečiai žinojo. Galimas daiktas, kad ir rusai žinojo. 
Niekas neturi tokio gero šnipų tinklo, kokį turį Sovietų, 
valdžia. Palestiniečiai nujautė, kad Izraelis galį įsiveržti 
Į demarkacijos liniją, todėl visi žymesnieji vadai movė 
Į šiaurę paskubomis. Kas galėjo, tai tiltais Litaniją per
važiavo, o kas nesuskubo, tai plaukė kiton. Litanijos pu
sėn. Izraelitams į rankas pateko palestiniečių pėstininkai, 
bet vadai nešėsi į šiaurę.' ' f"

Palestiniečiai, tačiau, nenujautė, kad Izraelio karo 
jėgos, pasiekusios Litaniją, persimetė kitau upės pusėn 
ir paskubomis patraukė tiesiai į Nabatija. Šitas žygis 
buvo taip skubiai organizuotas, kad Nabatijos gyventojai 
neturėjo laiko išsižiovauti. Rytas aušo, o visos Nabatijos 
pozicijos jau buvo izraelitų rankose. Dalis palestiniečių, 
skubėjusių i Nabatija, pateko į izraelitų rankas.

Ką izraelitai rado Nabatijoj? Tris galingas Sovietų 
patrankas, šimtus tūkstančių Sovietų artilerijos šoyinių, 
kulkosvaidžių, šautuvų, kuriais palestiniečiai planavo 
gintis ir kuriais iš Libano teritorijos kartas nuo karto ap
šaudydavo Izraelio teritoriją, leisdami artilerijos šūvius 
virš visos demarkacijos linijos. “Tass” ir apie tai savo 
skaitytojams nieko nepranešė.

“Tass” nieko nesakė ir apie Sovietų vyriausybės pa
ramą palestiniečiams, Įsibrovusiems Į Libaną ir veikian
tiems iš Libano teritorijos. i

Protestą parašė “Tass” propagandos specialistai. Jis

Dr. JONAS BALYS

IMPERIALIZMO LIGA
LIETUVIŠK-O IMPERIALISTO NUSIPAISTYxMASSunki “būru” padėtisKol vyko karai sn kryžiuo- čiais, lietuvių Rytprūsiuose negalėjo būti daug, raštai ir dokumentai vis mini senuosius prūsus, bet ne lietuvius. Niekas negali nustatyti, kiek Rytprūsiuo- ;se buvo lietuvių prieš Melno taiką 1422 m. ir kur jie gyvenų. Po Meluos taikos, kai lietuviai nebebuvo laikomi, priešais, f5r-

(Tęsinys}Tik pasižvalgykime i šių dienų pasaulį Amerikiečiai, daug kalbą apie moralę, negelbsti li- haiiieerų nee genocido, nes ką reiškia tie .frys mHįjopai arabu, tegul žydai-. jubs traiško moderniais amerikoniškais ginklais — niekas negina silpnesnio “teisybės vardan”! Popiežius neapgynė lenkų ir dabar, tiųabolševikų, nes jis- neturį divizijų? Jo kelionės, j Angliją ir Argentiną ir taikos meldimas nesulaikė kruvinų 'krantynių Falklandų salose: JAV-bės užvetavo jungi. Tautose1 Izraelio pasmerkimą dėl agresijos. Tokia yra ____ _gyvenimiška tikrovė. Reikia nia- . darni nuo vilko, dažnai užbėgo tyti toliau, negu"savo nosis. [<

Lietuvos Kunigaikštijos pasrda- .rė, labai geri, lai vyko didelis gyventojų, judėjimas j abi pust Tai yra dokumentuoti faktai, ne prasimanymas, žmonės bėgp nuo savo ponų ir baudžiavos, ieškodami • geriau, nors bebėg-
ant meškos. Po didžiojo 1710-

1712 m. piaro kraštas liko pustuštis,. tik Klaipėdos kraštą maras mažiau, nusiaubė, todėl ten lietuviškumas geriau išsilaikė.Iš Donelaičio raštų matome, kad lietuviai ten buvo engiami įr išąaudojami, jie sudarė žemiausią luomą — baudžiauninkus ūkininkus arba “būrus”. Aukščiau pastoriaus ir precen- •toriaus arba mokytojo luomo jie nepakilo. Visi “amtmonai” arba viršininkai buvo. vokiečiai. Krašto gyvenimui lietuviai ne- i darė įtakos', ir jau Donelaičio laikais palengva nutautėjo. Prūsijos valdovams reikėjo tik darbo- jėgos-arba bbųdžiaųiiiiįįų ir, vyrų, jų nepabaigiamiems ka- rams. jTad-'brebuvo nieko roman- t y ' -P- / ■ v -- 'tiško, sunkus gyvenimas ir tiek. Vienas “bėdžius” net varnas šaudė maistui. Padėtis pasitaisė naujaisiais- laikais,-kai buvo panaikinta baudžiava; .-. Todėl net j gramatikos vadovėĘ pateko i sakinys: “ Anapus Prūsų sienos Metuviai geriau gyvena”.• " . (Bus daugiau)• — JAV suteikė politinį prie- globstj Sovietų mokslininkui Gueraibekoyui, kuris rugpiūčio 14 d. Brazilijoj pasitaaųkė iš Sovietų grupės; dalyvavusios politinių mokslų seminare Rio de Žanen-e. ■

i parašyta? taip, kad rusų pavergtos tautos nežinotų, -kas 
Libane darosi, ir tuo pačiu metu sukelta neapykanta prįeš 
izraelitus. Protestą pasirašė Sovietų Sąjungos rašytojai 
ir Įvairaus plauko akademikai. Pirmas padėjo parašą C. 
Atmatovas, o paskutinis — G. Žukovas, tarybinio taikos 
gynimo komiteto pirmininkas. Rašytojams ir akademi
kams pakištą protestą pasirašė bent 50 inteligentų,..kurie 
nieko nežino apie Įvykius Libane. Jų tarpe yra ir E. Mie
želaičio parašas. Vargas būtų buvęs tam, kuris nebūtų 
pasirašęs pakišto atsišaukimo.

Kad reikalas būtų stipresnis, Vilniuje tuo pačiu metu 
buvo suruoštas radijo darbininkų susirinkimas. Svarbiau- 

• šią kalbą ten pasakė E. Simansonaitė.
Nei lietuviai, rašantieji spaudoje, nei radijo dirbtu

vėje dirbantieji lietuviai nieko nežinojo, kas vyko Libane, 
nes “Tass” per “Tiesą” sąmoningai teikė melagingas no, kol nebus nuginkluoti ir iš- 

. žinias. vežti visi palestiniečiai.

— Kaip atstatyti pasitikėjimą komunizmu savo narių tarpe yra sunkiausia problema Kinijos komunistų partijos. Ji tai svarstė savo 12-ająme suvažiavime Pekine.
—= Izraelitai neišvyks iš Liba-

>
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VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ZEMAITUŠKA

(Tęsinys)
— Pelė stiklo nesugriaus, butely pinigas ne

sušlaps, nesupelės, o piktas žmogus nesusipras, 
kur ieškoti, — aiškino žmonai. — Net jei Dievas 
gaisru paliestu, giliai žemėje Įkasti nesudegtų.

Kai, būdavo, pavasarį parduoda iškultus ja
vus — parduodavo tik pavasarį, nes tada pirkliai 
brangiau mokėdavo — tuoj šaukia žmoną:

— Einam, boba, savo banko pažiūrėtu
Užsidarydavo abu svirne, senis išimdavo porą 

lentų iš aruodo grindinio ir Įkasrtavu žemėn naują 
butelį. Kai atsirado apyvartoje sidabrinių rublių, 
vėliau ir auksinių “eirvančių”, Grigas stengdavo
si savo popieriukus iškeisti, net primokėdamas iš 
pradžių — “lažą”. Tada butelių vietoje atsirado 
skardinė nuo saldainių dėžutė, išprašyta krau
tuvėje.

— Tai jau kelintas skarbas, sene? — klaus
davo žmoną, užkasdamas savo banką. — Nepa- 
miršai?

— lai nepamiršau, teve. Argi pamirsi savo 
skatikėlį, kruvinu prakaitu uždirbtą? s .

- žiūrėk, kdd mari liežuvį laikytai Už 
d?->tų .’r ne; "epėtai ko nereikia ir kur nereikia. 
Kai mirsiu, žrr- ri. kur surasti, ir sūnui pasakysi,

— Ką tu čia, tėve, niekus pliauški! — pikti
nosi nusigandusi žmona. — Gyvenk sveikas ir mus 
visus pergyvenk. Tik gal šventas mišeles ar nę- 
pravartu būtų užpirkti...

— Bus laikas, užpirksim ir mišeles...
Ir patenkinti grįždavo pirkfcm.

11
Grigas Įėjo pirkion, atsiduso, nusivilko kairi

nius, pakabino ant kablio; vėl sunkiai atsiduso jy 
atsisėdo stalo gale.

Išsitraukęs iš užjuostės krepšį ir pypkę, il
gai, iš lėto kimšo taboką. Prikimšęs pypkę, už
rišęs krepšį ir užkimšęs jį už juostos, ilgai, vją 
dūsaudamas, skylė pintį. Užrūkęs ėmė papsėti, 
tirštus leisdamas dūmus ir nei žodžio nepratar
damas.

žmona, kuri jau seniai išmoko iš elgsenos at
spėti ne tik jausmus, bet ir vyro mintis, pajuto, 
kad kažką negera Grigas slepia savo širdy.

Sustabdžius ratelį, sudėjus rankas ant kelių, 
neramiu žvilgsniu sekė vyro judesius.

Grigas, atsirėmęs alkūne stalą, parėmęs pa
smakrę. papsėjo tylėdamas.

— Ko tyli ? — neiškentė Grigienė- — Sakyk 
jau...

Grigas nusispjovė, nusišluostė marškinių ran
kove lūpas ir padėjo pypkę ant stalo kampo.

— Negerai, motin, — prabilo pagaliau. — 
Skerdžius buvo užėjęs svirnam

— Tfu! — nusispjovė dabar jau žmona. — 
Manjau, karvė išsimetė ar su arkliu kažkas at

sitiko. ..
— Tu, motin, palauk nesispjaudžius...
Paėmęs neužgesusią dar pypkę, vėl ėmė pap

sėti ir leisti tirštus dūmus, žmona kantriai laukė, 
ką dar vyras pasakys.

— Taigi tuo metu atėjo svirnan Elena, — 
papsėjo iš Jėto Grigas. — Skerdžius pasižiurėją 
į ją, treptelėjo koja Į grmdis, kaip tik toje vietoje, 
kur mūsų skarbai pakasti, ir sako: “Kad tu ži
notai, mergele, kiek čia turto sukrauta ir — vis 
tai tau ir tavo busimiesiems vaikeliams..

Žiūrau, paraudo merga, kaip aguonos žiedas, 
metė sietą ir patarandom išbėgo iš svirno.

— Ką tu manai, motin? Kodėl jis tai pa
sakė? -

—r Ak, tasai prakeiktas raganius! — pasipik- 
tmo Grigienė. — Kokius jis dabar čia niekus su
manė zaunyti...

— Ar tik niekus, motin, ot klausimas? — 
tęsia Grigas, neišleisdamas pypkės iš dantų. — 
Ar tik tu. motin, nebūsi blogai sūnaus prižiūrė
jusi? ...

Drožė abiem plaštakėm Grigienė sau per ke- 
hus, net suknelė padulkėjo.

— Nejaugi šita lakmitkė? ...
L , — Kodėl ji lakmitkė, o ne sūnus latras? —. 
ramiai klausimu paneigė- Grigas žmonos nuo
monę.

— Ak, Dieve mano, Dievulėli, —- sudejavo 
sugniaužus rankas Grigienė. — Ką dabar dary
sim? ...

— Taigi, patark, ką turim daryti, o nekųdė- 
kink, kaip višta, — dar tirštesnius leidžia iš bur
nos dūmus Grigas.

— Kad gi aš nieko nesumanau, vyruli, — 
prisipažįsta žmona. — Tai vis tas raganius, tai 
vis jo darbeliai! Užsigavo, kad vasarą gal maža 
jam lašinių laukan dariau...

— Niekus, motin, kalbi Ne raganius čia kal
tas, bet tasai mūsų drigantas, Juozą šelmis kaltas.

— Tu man nekalbėk, — piktai atsikirto žmo
na, užstodama sūnų. — Dantų neužkalbėsi. Juo
zukas visados buvo tekis paklusnus, tokis pado
rus, dievobaimingas berniukas. Negi jis tiek nuai
dės Dievuliui, kad per jį ištiktų mus ir visą gi
minę tokia sarmata ?...

— Tai ką, manai, Gugis jį vipreĮę užnėręs, 
veda pas mergą kaip veršį? — paneigė Grigas. — 
Ot, senas žmogus, pastabus, iš šalies jam viskas 
aiškiau matyti. O gal ir iš žmonių yra ką nugir
dęs. Žinai, skerdžius — per piemenis visas kaimo 
kalbas sužino...

Prisiminė dabar Grigienė, kad ir jį pati buvo 
kažką keisto pastebėjusi, bet nekreipė tuomet dė
mesio. •

— Maniau, vaikas dar. Kas čia jau tokio, 
kad pasigbamonėja... O gal gi, tėve, riša tai ne
tiesa? — susigriebė moteriškė. — Gal tik veltui 
vaiką apkalbam?

(Buą daugiau) . S“!
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DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: š-* darbo dieaosM fi?

MO BRUOŽAI
(Tę

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3W7 West 103rd Street 

Valandos pagal Silsitarimą.

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

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

4600 W;103rd Street
Chicagos Lietuviu Našliu, Naši i u- 

kiy ir Pavieniy Draugiško klubo su
sirinkimas Įvyks penktadienį, rugsė
jo 10 d., Vyčių salėje, 47th ir Camp
bell gatvės. Pradžia 6 vai. vakare. Po 
susirinkimo bus kavos.

E. M. McNamee, pirm.

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

Žemaičiy Kultūros klubo poatosto- 
ginis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 15 d., 1 vai. po pietų 
Anelės Kojak salėje, esančioje 4500 
So. Talman Avė. Nariai prašomi atsi
lankyti. Yra svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast

T«L: 662-2727 krta 50-272?’ Amerikos Lietuviy Piliečiy Pašal
pos klubo narių poatostogmis susi- 
rinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 
12 d/ JL vai. po pietų Anelės Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

niŠkunu,. Tiktai tokie šaulių bu 
čiuliai, kaip pvz., gen. Št. pik. 
K. Škirpa buvo nuomonės, kad 
ir mūsų kariuomenė turėtų tvar kytis Šveicarijos šaulių pavyz
džiu.

SUSIRINKIMU

TV!Cl

OPTOMETR1STAS

KALBA LLETUVIŽKAI
2618 W. 71st SL Tai 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu.^ 

ir “contact lenses’^

— Maroko karalius Hassanas kreipėsi į prez. Heaganą, kad jis garantuotų palestiniečių lyderio Arafato saugumų atvykti į arabų konferencijų Maroke, kuri įvyks rugsėjo mėnesį.Savam krašte ir žiema malo-
Vladas Kutvis

INKSTŲ, PŪSLAS IR
‘ PROSTATOS CHIRURGIŲ. 

2656 WEST 63rd STREET
. VilandoK aatad. 1—6 pojasį 

ketvirtas. S—t viL vik 

Ofiso telefonas; 776-2880,
„ Betirtadlee teltU 448-5545.

<

KNOW YOUR HEART

Prostatos, inkstų ir slapume 
takų chirurgija.

t J 5025 CENTRAL AVĖ. "
SL Petersburg, Fla. 33718 

Tel (8132 321-420$ HELP YOUR HEART FUND

. .. n -- 1Šalia aukščiausio moralinio ir juridinio pripažinimo, įstatymas žymiai sustiprino šaulių Sąjun- gos'poziciją santykiuose su Krašto Apsaugos ministerija. Nors ministerija kontroliavo ginklų vartojimą ir kt. aukščiau sumi-: nėtus dalykus, Šaulių S-gai nebereikėjo bijoti, kad ministerijos patvirtinti laikini įstatai gali būti tos' pačios, minister!jQS vėl atšaukti. S-gos vidaus organizacijai ir tvarkai taikomi įstatai arba statutas turėjo būti leidžiamas arba patvirtintas ne mi nisterijos bet viso Minister!ų Kabineto (nors Ministerių Kabinetui tvirtinti statutas ir buvo patiektas Krašto Aps. Ministerijai tarpininkaujant). Įstatymas pakartotinai mini, jog sąjunga tvarkosi pagal savo statutą įstatymo ribose. Taip pat įstatymas nevaržo organizacijos lėšų gavime ir naudojime, jei tos lėšos gautos ne tiesioginiai

iš valstybės.Su LšS-gos statutu Pūtviui nesisekė taip gerai, kaip su Lš 
S-gso Įstatymu. Nors, Steigia
majam Seimui įstatymą priėmus, šaulių Sąjunga dabar galėjo statutą paruošti, jį pristaty
ti visuotiniam S-gos suvažiavi- I mui ir po to Ministerių Kabinetui, Pūtviui statuto pravesti nepavyko. Visuotinojo suvažiavimo patvirtintas statutas 1922 metais per Krašto Apsaugos Ministeriją buvo pateiktas Mini- l sterių Kabinetui tiktai Pūtviui jau pasitraukus, iš LSS-gos vir- j šinmko ir LSS centro valdybos pirmininko .pareigų. Bet ir tada užkliuvo.Pūtviui viršininkaujant ir pirmininkaujant -Šaulių Sąjungai per ilgas ir vai ginančias derybas Vyr.^ Kariųomennės Štabe statutas viš‘ nepraeidavo. Užkliuvo visuomeninio prado palikimas organizacijos vadovybėje. Vladas Pūtvis jokių, būdų negalėjo sutikti-su nuostatais, kurie varžė šaulių vidaus susitvarkymą. Sąjungai vadovaudamas ir gerai patyręs, kiek pasišventimo ir heriizmo šauliai ir kiti piliečiai yra parodę savanoriškai aukodami savo laisvalaikį savo turtą ir net rizikuodami gyvybe, jis buvo įsitikinęs, kad šauliai turi visuomet laisvai tvarkytis, kad jų iniciatyva negali ir neturi būti varžoma. Kiekvieno lietuvio iniciatyvos pasireiškimą Pūtvis ypatingai brangino,. Jo manymu, lietuviams iniciatyvos labai trūko dėl pergyventos vergijos.Todėl per šaulių Sąjungą jis visokiausiais būdais stengėsi iniciatyvos pasireiškimus lietuvių tautoje skatinti, ugdyti ir saugoti. To meto Kariuomenės štabas pilnai ar dalinai nesuprato LŠS-gos visuome-

Dėl lėšų stokos ir atlyginimų menkumo Pūtvis negalėjo didinti LŠS tarnautojų personalo, kuris anuo metu buvo taip reikalingas, negalėjo to personalo keisti bei daryti atranką. Taip pat negalėjo įsteigti jo suprojek tuotos šaulių vadų ir instruktorių mokyklos, kurios sąjungai verktinai trūko. O tamsūs gaivalai nuolat kurstė karius prieš šaulius ir buvo nemaža susidūrimų ir net užpuolimų.Nors didžiųjų partijų lyderiai palaikė artimus ir nuoširdžius santykius su Pūtviu (ar net buvo Lš S-gos centro valdybos nariai), eilinių įvairių partijų narių tarpe pasitaikydavo fanatikų,su ku- I raiais šaulių vadovybei sunku ' buvo susikalbėti. Tokiai pade. | eiai esant, Pūtvis turėjo di- j džiausią jėgų dalį atiduoti ad- į minstravimui; nebeliko pakan- | ■karnai jėgų ir laiko tinkamai plė | sti ideologijai ir auklėjimui. | Kaip anksčiau minėjau, ideolo. | ginėje srityje buvo įgyvendinta f eilė teigiamų dalykų, tačiau visgi ne tiek, kiek Pūtvis norėjo, svajojo ir bandė atsiekti. Pūtvis Paruošė LŠS-gos statuto projektą ir jį davė atspausdinti Trū ntfte, kad šauliai, besiruošdami visuotiniam suvažiavimui, galėtų jį iš naksto nuodugniai apsvarstyti. Betgi kariška cenzūra projekto skelbti neleido ir Tri
mitas su tuo projektu išėjo su baltais lopais. Pūtvis pradėjo prieiti išvados, kad nusistatymas prieš Šaulių Sąjungą didele dalimi yra susidaręs; dėl nepalankumo prieš jojo asmenį. Dėlto jame brendo nusistatymas būsimame visuotiniam suvažiavime 1922-jų metų vasarą trauk tis iš organizacijos centro vadovybės ir laisvą laiką pašvęsti ideologija rašymui bei josios skiepijimui šaulių ir visuomenės tarpe.(Bus daugau)

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

I
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

IM

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUETelefonas 523-0440
MODEKNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I I

i

STEPONAS C LACK IK SŪNŪS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS

2S33 W. 71st Street ;
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

—New Yorke vykstančioj nar- I kotikų byloj buvo paminėtas te- | nisininko V. Gerulaičio vardas, t esą, jis planavęs investuoti 20 | tūkst. dolerių j kokaino preky- j bą. Gerulaičio advokatas griežtai atmetė tuos kaltinimus.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
I -♦

Tel: 652-5245

I1UJV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINII

Aikštės automobiliams pastatyti

I

SOPHIE BARČUS

4

BUTKUS - VASAITIS
T*L: OLy-mpic HW

1

i

HELP YOUR HEART

I

AMSULANSQ
PATARNAVIMAS

— Izraelis nustatė, kad vakarų Beirute dar yra 2,000 gerai ginkluotų palestiniečiu.

l
TURIMI 

KOPLYČIAI

VISOSE MIESTO

DALYSI.

Apdraustas per kraustymai
ii Ivilriy atstumu

ANTANAS VILIMAS 
TsL 37S-1K2 *rba 37MW

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. foe.. 1982

X42« WE8T STREET RKyubHc 7-1211
11VZ8 SOUTHWEST HIGHWAY. PeJo. HHu, IB. >74-4411

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
l 
šeštadieni®* ir sekmalieniai*

nuo 8:30 iki 9 JO vaL ryto.
Sfoti« WOPA - 1490 AM _ 

trcsuUieoįaim* 6 mūšy studijo* 
Marqwtfo Parka.

Direktorių

«OMB CHICAGO MCTOP CLUB TIPS OH 

EXPRESSWAY DRfY/

Leidimai — Pilna
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠER1NAS. TeL 925-8Q6J
b M > ■ H

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

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

PERKRAUSTYMAI

9.

p
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YedeĮi — Aidint Deuicu* 
Telrfu 778-1547

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, IL 60829

RADUO PROGRAMA

Seniausia LMrtyfg Radijo progra
ma iŠ stoties
W1/YN, 1380 tetngi AM, veikia tek 
nadiemaia noo 8 iki 8:30 vai. ryte 
perduodama vėliausiu pa sau tai u 
tinių santrauką. Be to, komette- 
rai, muzika, dainos, ir Magdstės 
Pasekt 614 programa veda SUpo 
oas ir V Marti ta Minkai Banio 
coknlaM kreipta j Baltic FlonsU - 
gėlių bei dertnų krautuvę, MJ2, f 

Ms mm. 82127
MefutiM M8-8W9. pat gau 
vamea “Naujienos”, didelis pas^ 
nnkimas lietuvišku knygų ir He 

hjviAmj oavjmty

I WHAT 13 \THf FASTfST GROWING , 
( Hf A L TH CART PROFESSION-AND WHY?.

GSTYOPATHIC /MEDICINE/ 
ACTORS Of OSTEOPATHS 
D.a-S, WFtL MORE THAN 
D0U6LI THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
18,000 TOOAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/ ,

W.O/S ARE FULLY LICENSED ID PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER MClINTIFKALLY ACCEPTED

INCLUDING THE USE OF MAmPULATWi J 
įTHERAPY

Km/

YOU

I

I
įI i

U48 Sa CALIFORNIA AVE. TeLi LAfaycO* 1-M71
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Zarasiškių klubo gegužine
Kugpiučio 15 dienų buvo Za | & Loan Assn, (du), Lietuvos 

ras škių klubo surengta geguJ-j Aidai Radio; O. ir P. Blekiai, 
. Vine s Flower Shop (du), Eug. < 

Strungis, Zirkas, Dėdė Stankū
nas, I.uksevicius, Tolius, Pa
kaitis, Eninia Padvaiskas, Vla
das Eikulčius. Stasys Bikulčius, 
Sofija Bikulčius, Krumplys, p. 
GaLienė, Alf. Cicelis, Čiuras, J. 
Adomėnai, Mikas Šileikis, Ka
zim. Rožanskas, Erinstas Mar
gis, Alf. ir Bronius Blekiai, Vla
das Navickas, Skinulis, Magd. 
Grisius ir Antanina Kalys.

Pradžioje buvo manyta, kad 
klubas turės nuostolio, kadangi 
muzikantai ir salė kainuoja ko
ne po du šimtus dolerių, bet 
klubui liks dar ir kiek pelno'. 
Zarasiškių klubas nekrauna tur
tų. bet metų pabaigoje gausiai 
aukoja mūsų kultūrinei veiklai’.

Gegužinė praėjo geroje, drau
giškoje nuolaikoje, kaip visuo
met pas zarasiškius būna.

Klubo koresp.

no, vad. “Žolynė”, Vyčiu salėje 
Diena buvo saulėta, tai m tik 
salėje, bot ir sodelyje publikos 
buvo daug, nežiūrint to, kad tuo 
pat laiku Navy Pier festivalyje 
buvo suruoštas lietuvių rautas.

Veikė virtuvė, salėje šokiai, 
o sodelyje zarasiškiai kepė spur 
gus. Klubo pirmininkas Petras 
Blekys svečius pasitiko ir per 
mikrofoną pasveikino, nesigailė
damas gražių žodžių bei šimpa 
tijes, padėkojo už gausų atsi
lankymu.

Vėsinamoje salėje visą dieną 
vyko šokiai, gerai muzikai gro
jant. Gegužinė tęsėsi iki vakaro. 
Buvo gausu fantų laimėjimui. 
Laimingieji gavo gražių daiktų 
bei daiktelių, kurių sunešė zara
siškiai bei kai kurios biznio 
įetagos. Aukojusių sąrašas: 
Wise way Food Center, Fore
most Liquors, Chicago Savings

PAVERGTOJE LIETUVOJE
JONO JABLONSKIO

TĖVIŠKĖJE
Savaitraštyje Literatūra 

Menas (VIII. 21) muzikologas 
Vyt. Landsbergis rašo:

— O štai Kubilėliai, vietovė, 
kur gimė J. Jablonskis. Ant Še
šupės kranto, ties knygnešių ta
kais,,' stūkso paminklinis ak
muo. Bet pirmiausia atvažiuoja
me vieškeliu Kudirkos Naumie
stis — Jurbarkas, randame ro
dyklę “J. Jablonskio gimtinė’’, 
kuri rodo tiesiai... į didžiulę ap 
džiūvusių purvo duobę. Sausrin
gą vasarą dar galima rizikuoti 
pasukti iš vieškelio į tą laukų 
kelelį, kuris kadaise,atidengiant 
minėtą paminklinį- akmenį, bu
vo patvarkytas ir pažvyruotas. 
Dabar kimšai ir žolės, o už ke
liasdešimties metrų keliukas 
paprasčiausiai išartas—mat, gre
ta laukas, ir Kudirkos Naumies
čio tarybiniam ūkiui šis priva
žiavimas nebeatrodo reikalin-

ir

gas. Niekieno neprižiūrimas ir 
paminklinis akmuo— buvo gra
žus, o dabar apšepęs, apsinešęs', 
aplinka nuvytusi ir apsmegusf. 
Kaip atrodo pati Kubiliškių so
dyba, geriau nekalbėsime. Ap
sileidimo pavyzdį, jos gyvento
jams rodo ūkio vadovybė. Vien 
Šešupė ir jos žydintys krantai 
tebesako, kad verta čia atvažiuo
ti. Tad kyla klausimas, kodėl 
Būblelių apylinkė ir tarybinis 
ūkis tokie abejingi?

Manau, jei Kubilėliai ir to
liau taip atrodys, rodyklę nuo 
vieškelio geriau visai nuimti — 
toks mūsų literatūrinės kalbos 
tėvo pagerbimas niekam garbės 
nedaro. •

* * *
TARIAMO DISIDENTO. 

IŠPAŽINTIS
Tiesa- (VIII. 18) atspausdino 

tūlo T. Roko laišką redakcijai, 
pavadinimu “Vokietininkai, ku-t 
riuos per vėlai pastebėjau”.

Tai jaunuolio “išpažintis.” apie 
įsivėlimą i tariamą pogrindžio 
veiklą, kurią Lietuvoje varo , 
“atskalūnai”, prisiklausę “kur
styto]‘škų kai kurių Vakarų ra
dijo stočių laidų”.
Didžiąją dalį kaltės už savo 

“nuodėmes” jis suverčia ant 
ligš’ol negirdėto Vinco Selio- 
kOykuris jam pasakojęs apie kaž
kokią motelį, kuri už religiją 
paaukojo laisvę. Paskui V. Se- 
lickas jam sakė skaitęs “kažko
kio užsien o autoriaus knygą, 
kurioje minimas vienas suside
ginęs jaunuolis...”

T. Rokas su draugais spaus
dinęs “gyvenimo tikrovę šmei
žiančius lapelius”, bet po dvie
jų metų supratęs savo “klaidą“ : 
ir dabar nori “savo sąžiningu 
darbu” nuplauti “juodžiausią 
dėmę” savo biografijoje... į

* * *
JAUNUOLIAI RENKASI 

DARBININKO PROFESIJA
Į

Tokiu pavadinimu vedamąjį 
atspausdino Tiesa (VIII. 22), ku-’ 
riame sakoma, kad šimtai Lie- t 
tuvos ir vaikinų ir merginų “no-Javapjūtės metu kiekviename 
ri greičiau tapti darbininkais”.1 Kupiškio rajono ūkyje veikia 2 
Daugelis iš jų sako: J “ManeJvi-1 — 3 laikini liaudies kontrolės 
lioja garbingas darbininko ke/ postai. Daugiau kaip 150 postų

’ Į narių kontroliuoja derh’aus nuė
mimo kokyęb, grūdų perveži
mą, džiovinimą.

Pjūties išvakarėse ra j no lau- 
dies kontrolės komitetas suren
gė liaudies kontrolės grupių 
ir grupių prie apylinkių Tarybų

it estate.
SUtm«L — Fardevlmwi 
UAL ESTATK FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• HOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ra ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKRJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentai .

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

lias”. -t ’

Uždariusi kelią į universitetus 
bei kitas aukštąisas mokyklas, 
sovietų valdžia tokiais šūkiais 
stengiasi nukreipti jaunuolius į 
amatų mokyklas, į darbininko 
kelią.

Tiesos vedamasis baigiamas pirmininkų-pasitarimą, 
šiais žodžiais: “Jaunuolis pasi-į 
rinko darbininko kelią. Tai gar-J 
bingas kelias. Padėkime jam ‘ 
kuo sėkmingiau juo žengti, pa- ’ 
siekti numatytą tikslą”. 

* * *
NUOLATINIŠ SVEČIAS

(Europos Lietuvis)

TENGAS NORI MAITINTI 
KINIEČIUS

, PEKINAS. — Vicepremjeras 
Į Tengas pareiškė Kinijos komu- 
Į nistų partijos kongresui, kad 

Tiesa praneša, kad rugpiūčio reikia 20 metų Kinijai sumoder- 
19 d. į Palangą vėl .^atvyko Airi-J ninti. Pirmiausia reikia išmokti 
jos partijos sekr. M. O’Riorda- Kinijos 
nas “trumpo poilsio”. 

* * *

.___ v J gyventojus ‘tinkamai
j maitinti, o vėliau bus imtasi 
Į priemonių Kinijai sumoder- 

DAUGIAU SARGŲ, NEGU I riinti.
DARBININKŲ j : . L..

[ : Partijos pirmininkas Hu Jao- 
D. Vidmantas raso^ V alstiečiu bang pareiškė, kad pirmon eilėn 

laikraštyje: 5 stumti į <salį Mao Cetungo
— įvestas nepraktiškas ūkio prie- 

' " mones, o vėliau teks didinti
; krašto gamybą, kad kiniečiai 

galėtų tinkamai maitintis ir ga
lėtų dirbti darbą krašto galybei

NmmI, ža«4 — P>r6*rh—< >
RtAL MTAT1 FOR 1ALR ,

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. -r 778-2233
stiprinti.

Niekad Mao Cetungas nebuvo 
taip aštriai pakritikuojamas 
kaip per šį partijos suvažiavL ^ros’ir Campbell? *$39,000. 
mą. Pekino neveikiantieji kol
chozai bus panaikinti. Ūkinin
kai turės dirbti žemę, kad išau
gintų galimai daugiau javų ir 
riebalų.}*'

Premjero kalba buvo perduo
ta viso krašto gyventojams Ra
dijo bangomis ir televizija. Par
tijos nariai nori taip susitvar
kyti, kad krašte būtų ne daugiau 
bilijono sveikų kiniečių.

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

6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga 
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leldiiBį, 
Dirbu ir užmiesčiuose, »r*h,' 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

j

i
rfFLP WANTED — FEMALE 

Darbininkių reikia

?— ...... *
DĖMESIO I 

62-K METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebllio 

Liability apdraudimas pendnlą- 
kams. " Kreiptis:, .

A. LAURA I TJ S 
*645 So. ASHLAND AVI..

- . TeL 523-8775 ' <

Dengiame ir taisome visu rū- į 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

MOTINOS PADĖJĖJA
Reikalinga moteris butui valyti, pri
žiūrėti 2 metų kūdikį bei spalio mėn. 
gimstamą kūlikį. 1 arba 2 dienas 

1 į savaitę arba po pusę dienos. Chica- 
gos šiaurėje.

Skambinti 935-3199

i

—SLA 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 11 d., 
šeštadienį, Chicago Savings pa
talpose, 6201 S. Western Ave., 
10 vali Visos narės kviečiamos 

/dalyvauti. Bus kavutė. -JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700* ,

— Kurdų demokratinė parti
ja, kuri kovoja dėl savo krašto 
autonomijos, skelbia, kad Irano 
valdžia suiminėja tūkstančius^ 
kurdų ir deportuoja'juos iš gy-iį 
ven amų jų vietų/

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAIa

kurie tucz

doleriu

pelno, na*.

SLA įsirašyti.

?W w. tk* s 
m kii; £c-zr>»

kreiptu Ir

LITMUAMIAN

Berili 1 SLA Centnp

ALLIANCB OP AMERICA

I-

SUSmENULMAS LIETUVIŲ AAIERIKOJF 
yn ^niausi*, dldžžhusia tr turtingiausia lietuviu t^atemalinė cr- 

tiaiocija, lietuviuns ištikimi tarnaujanti jau per metux

SLA — atlieka kultūriniu* darbui, gelbsti b- kitiem, 
dirbus

SLA — išmokėto daugiai karp AŠTUONIS MIIJJONUS 
apdraudę sava nariam*

MLA^—apdraudžia pigiausiomis kainomia jlA
— — riamą-patarnauja tik savišalpos pftgnnchr

, KtecTiensa lietuvis ir lietuviu dreugas k*)-
Suaiyienijime apsidrausti iki $10.000. ,

SLa — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — findowiLeiu )’ 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nefaančijur 
inkštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

^LA ■— valkus ipdraudži* pigia terminuota apdnuda: rd 
11,000 ipdraudoi tuma temoks tik $3.00 metama.

8LA — kuopu vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės
; i savo apylinkės SLA kuopn veikius, jie Jutw 

mtelal pagelbės 1

I
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18.00

94.00
93.00
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Laikrodžiai tr brttnrenybte
Pirdt vimu.tr TiisyroM y
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RENT1NG IN GENERAL 
Nuomos

r

IŠNUOMOJAMAS 6 kamh. bu
tas, 1-me aukšte, 3546 S. Eme
rald Avė. Skambinti1 LA 3-1387.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer A**ns», 
CMcijc, !IL 40632. T»l.YA 7-59M

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,
■ 2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu 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.
Gaunama .“Naujienose" ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

■ Ave.1 Chicago. EL 60629.

M. ŠIMKUS 'J.
. Notary Public . į ' 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Te!. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

KOVOS DĖL LIETUVOS

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalą jums gali datų, 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legaliikomū 
formomis N

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

■■MMIMMSBMIMI

*

40642, - 424-MM

F. ZaywliSr A©ent 
ttOt# W. m *.

fa*™ Castoft?

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

i - TeL 776-5162 7
2649 West 63rd Street / •

Chicago, DL 60629

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti SI) 
Siųsti čekį:

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdegius gydy^ 

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui '

Dr. A- Gusscn — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
rjsirūpinimą _ _ - ___________  _______
A. J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra, avelkata ir 

grožis. Kietais viršeliais__________________
Minkštais viršeliais, tik _:_________ _

Dr. A. J. Gu<sen — AUKOTA KLTTCRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai- Tik_

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

dedant SI persiuntiino Išlaidoms.

’$2.00

MEffffiEOWlENGElj

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLATHS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedzie Avė.
Chicago, III. 60629
Tekt 778-8000 ’

SERVE WFH PRTOEIN 
.THE NATIONAL GUARD 

M=5

PATS SKAITYK IR DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ NAUJIENOS*

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Thursday, September 9,

vimu.tr



