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ŽAO ZIJANG NENORI POLITINIŲ 
f DERYBŲ SU LEONIDU BREŽNEVU
— SOVIETŲ S GOS VALDOVŲ NORAS PRIMESTI KITIEMS 

SAVO VALIĄ NEPASIKEITĖ, NESIKEIČIA IR KINUOS

• PEKINAS. V- Kinija nori tar
tis su Sovietų, Sąjunga d?I pa
sienio incidentą, bet Kinija ne
ves jokių kitų, pasitarimų su. da
bartine Sovietų Sąjungos val
džia, ;— pareiškė Kinijos prem
jeras Zao JZijžing. .

— Sovietų Sąjungos valdovų 
noras primesti savo valią' kai
myninėms valstybėms nepasi
keitė, todėl ir dabartinė Kinijos 
vyriausybė neranda jokio reika
lo keisti: savo pažiūras Sovietų 
valdžios atžvilgiu,-— pirfnadie- 
nj premjeras Žao Zjjąng prane
šė į pasitarimus alkusiam Ja
ponijos .prerhjėrui -Š^zulti. ;

.Sovietų Sąjunga įsiveržė j Ąf- 
ganistapą, žadėjo' už 6 mėnesių 
išsikraustyti, Jiėt praėjo virš 
dvejų -metu; d Sovietu' karo • jė
gos tebestovi.! Ąr tverta su So-

* vietų vaklžfaįtartis bet kokiu 
kiausamr?-—~

SEN. SAVICKUI PRITARIA 
FELICIJA GOEKEN

CHICAGO, Ill. — Senatorius 
Frank Savickas kandidatuoja į 
Illinois valstijos seimą. Jis sten
giasi gauti galimai daugiau 
balsų, kad- lapkričio mėnesį ga
vus pakankamai balsų, ateinan
čiais metais galėtų vėl patekti Į 
į Senatą.

Dabartiniu metu Frank Sa- ||| 
viekas Senate yta Demokratų 
partijos daugumos vadas. Be to, 
jis priklauso Senato Darbo ko
misijai. ... /. ■ ,

Frank Savickas skelbia, kad 
: visuomenės veikėjas , Felicija 
Goeken .pritaria jo kandidatūrai 
ir ji*Jrvies visas moteris atiduoti 

: savo balsą Savickui. Pasirodo, 
kad ponia.-Goeken vadovauja 
moterų organizacijai, kuri vadi-

R

Helmut Schmidt i

— Vyrauja įsitikinimas, kad 
britai tyčia pakišo Argentinos 
žvalgybai klastotas informa
cijas.

natorių Savicką pažįsta. Jis 
; anksčiau pasisakęs už pagrindi
nes žmogaus teises, ©■ dar prita
ria Goeken vadovaujamai orga
nizacijai ‘‘Teisė, gyventi*’.

serial minti*

Brežnevo Baku mieste va
kar pasakytoji .kalba nieko nesi
skiria ntfo kalbos, kurią pasakė 
praeitais metais. Jis kalba .ąpife 
Įąįati dalyką,'-niBkejcm Rusijos 
komunistų veiklos';esmės? Brež- 
n^ybsį kalfia api'e. hOTą^paįįerinli 
santykius, su Kinijay įĮa^u .Vi
sai nenorį 4 kalbėti' Bį>ię’ MbJigd- 
hją'; kurią ŠoyreTų^kaf'b' jėgos 
atėihė.' - . . ■ -

:Komunistų partijos suvažiavi
mui pasibaigus,.'"-Japoniją norėjo 
patirti, ar dabartinė vyriausybė 
pakeitė ar keičia, saVo poziciją 
Sovietų Š^jtihgb^’atžvilgiu. Bet 
premjero Žao ZĮjango. pareiški
mas aiškiai .sako, kad pakaitų 
nėra ir netais, kol Sovietų Sąjun
gos vadai, nepakeis savo politi
kos kaimynų atžvilgiu. Kinija 
savo laiku pareiškė, kad Sovietų 
karo -jėgos užėmė Mandžiuriją 
ir jau laikas pradėti pasitarimus 
tą sritį grąžinti Kinijai, bet ru
sai apie tai nenori kalbėti.

— Libano prezidentas, ir nau
jai sudarytoji vyriausybė pla
nuoja išsiųsti visus atbėgėjus. 
Libano vyriausybe apskaičiavo, 
kad ktažte yra apie pusė mili
jono atbėgusių palestiniečių ir 
kitų tautybių žmonių.

— Dbaniečių yra tiktai pus
ketvirto milijono gyventojų.

KALENDORftLIS

Rugsėjo 29: Mykolai, Armi
nai, Jogintas, Duoklė, Gristi*, 
Vesula Vilfkaiiis.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 6:37.
Oras debesuotai, gili tytk

i iMIGUELBE LA MADRID
■ PASIMATX^SU RĘA^ANU

'— Bal- 
;tieji Ri^i^ - jiad nau
jai iš<:ink!al«. Meksik-Os'preziden- 
tas Mijįį&BuSo fa ^^HčĮ-Hurta- 
do, spalio5 tskris į San
Diego Ji* Kaiifotnijdje ■ pasi kal
bės/su prezl' P<onald Reaganu 
įvairiais finansiniais ir kitais 
reik'ąlasi./

Migtiel de: la Madrid bus pri
saikdintas Mel^rkos1 pfezidento 

: pareigoms gruodžio 1 dieną. Jis 
nori panaudoti progą/ susitikti 

lsu JAV prezidentu ir laisvai iš
sikalbėti įvairais abiejų valsty
bių reikalais. Vėliau, kada taps 

; prezidentu,' tai bus tiktai ofi
cialus pokalbiai.:

Pasunkėjus Meksikos ekono
minei būklei, Meksikos vyriau
sybė, pageidavo, kad prezidentas 
Reaganas paskelbtų kelias nau
jas ekonomines lengvatas, bet 
prez. Reaganas tų pageidauja
mų lengvatų nepaskelbė. Mano
ma, kad pasitarimų metu šie 
klausimai bus aptarti.

Kancleris ScliYnjdt planuoja 
paleisti dabarifiwįz parlamen
tą,Jr skemtf naujus parla
mento rinkimu^ jeigu lais
vųjų demokratų vadai tęs 

ardomąjį darbą.}

BEIRUTAS, Libanas.— Ame
rikos, prancūzų ir italų ka
riai turėjo išsikelti Beirute tre
čiadienį, kada Izraelio karo jė
gos iš Beiruto būtų visai pąsb 
traukusios, bet italai ir prancū 
zai pirmadienį jau buvo iškelti 
didžiojo aerodromo srityje. 8(K) 
Amerikos marinų laukia Beiru
to vandenyse, o antradienio va
kare prie jų atplauks dar 400 
Amerikos, marinų .

Italai buvo pažadėję laukti 
iki trečiadienio, bet jie išsikėlė 
pirmadienio vakare, o antradie- 

  j nį italai jau žemė Sabros sto- 
r Ali PAREIKŠTI NEPAS1 tIta’U kaVia’ y’'a fie’’ai GAL! 1 AKEIKS11 NEI Abi- I ginkluoti j stOvyklą niekas ne- 

TIKeJIMĄ ECHMIDTUI fyalės ,be jų žinios įojos .kelti 
BONA, Vak. Vokietija. — Toje stovykloje žudynės vyko 

Krikščionių demokratų partijos praeitu savaitę, bet iki šio meto 
vadas Helmut Kohl pirmadienį dar nenustatyta, kiek suimtųjų 
pareiškė, kad ateinantį penkta- žuvo žudymų melu. Žuvusiųjų 
dieny gati Imti .pareikštas neph-, šeimos stengiasi atpažinti lavo- 
sRikėjimas kanclerio Schmidto nūs. t , r. : /
vyriausvnei. . ■

Pirmadienį laisvų d.mokratu

Kinijos vyriausybė nori tartis apie ramybę pasienyje, bet ne apie Brežnevo politikos reikalavimus.

BRAZILIJOS PREZIDENTAS LABAI 
SUSIRŪPINĘS DEPRESIJA

PREZ. FIGUEREIDO PATARIA GALINGOMS VALSTYBĖMS 
IŠVENGTI ARTĖJANČIOS VISŲ NEJAIMĖS

.jos prezidentas Joao Baptista
Figuereido, didelis ekonomistas

FRAN
I TAIGA

TE SPROGO

ir matematikas, patarė Jungti- Frankfurle Vakarų Vokieti-
nėms gautoms susirūpinti artė

rodyti. Tuojau įvyko susišaudy
mas. Palestiniečiai paleido šū
vius į'Libano karius. Susišaudy
mo metu buvo nušautas vienas / 
45 metų amžiaus žmogus.

Libaniečiai norėjo prieiti prie 
sužeistojo ir patikrinti doku
mentus, bet negalėjo. Sužeistąjį 
ar užmuštąjį gynė palestiniečiai. 
Libankcių artyn jie neprileido. 
Už kiek laiko buvo suorganizuo
tas lavono pagrobimas. Vieni at
sišaudė, o kiti lavoną nusivilko. 
Manoma, kad ten galėjo būti 
koks užsienietis, artimas Arafa
to bendradarbis. Jis galėjo su
organizuoti falangistų centro 
susprogdinimą.

JERUZALĖ, Izraelis. — Pir
madienio vakare ties Begino na
mais suplaukė 40,000 izraelitų 
minia, reikalaujanti ištirti žudy
nes Libane. Beginąs jau sutiko 
sudaryti komitetą, kuris ištirs 

.žudynes ir nustatys kaltininkus. 
Be to, minia reikšdavo, kad būtų 
pavarytas ne liktai gen. šaronas, 
bet ir pats Beginąs.

Čatilos stovyklą užėmė pran 
cūzai. Jie privalo klausyti Liba- 

partijos (.enjo komitetas posė- nQ vaį'](įįjOs patvarkymų. Pir- 
miausia i libaniečiai nori :nusta- *
tyti nužudytųjų skaičių, kur yra 
dingę išvežtieji.

Nuo sčSmadicnio Izraelio šar- 
- vuoti sunkvežimiai važiuoja ir 

.laimėjo rinkinius, bet jis įtikino veža sa< ; ginklus Izraelitai 
Centro komiteto daugumą, kad tvarkingai apleidžia strategines 
dėl pralaimėjimo nereikia nusi- ; pozicijaį įui. LH)ano ka,r;ai yra 
mmti. Lž Genscheiio pasiūly-. pasiruošę toms pozicijoms už 
mą Centro komitete buvo pa-1 
duoti 7 balsai, o prLš pasisa
kė 4.

joje buvo didelė trano aviacijos j 
r’džiavo 7 valandas. Pirmininkas

į vakarą sprogo visas pastatas ir Hans Dietrich Genscher turėjo 
sunaikino In^.o transporto cent- ■ labai plačiai ir pakartotinai aiš-.^, 
rą. Pradžioje atrodė, kad bomba: kintis, kodėl praeitą sekmadienį 
buvo padėta latdeo pusėje, bet t laisvųjų demokratų 'partija pr£t-' v

jančia depresija, kurj bu^ daug transporto įstaiga. Pirmadienio
sunkesnė, negu buvo 1930 m.

Brazilijos prezidentas Figue- 
reido yra ekonomistas. Jis pata
rinėjo karo vadams ir politi
kams imtis priemonių, kad 
Brazilijos piniginis vienetas ne

SIEKIA PUERTO RIKO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS -

NEW YORK. N.Y. — Jungti
nių Tautų pilnaties posėdyje 
Venezuelos užsienio reikalų mi- 
nisteris Alberto Zambrano Ve
lasco pareiškė, kad Puerto Riko, 
vietoj Amerikos valstijos, turė
tų tapti nepriklausoma' ir °į?i- 
jungti į Amerikos valstybių šei
mą. Savo pasiūlymą jis remia 
“nujautimu”, kad panašiai jau
čia ir Puerto Riko gyventojai.

Lenkijos užsienio minister’s 
Stefan Olšovski nusikundė Jung
tinėms Tautoms, kad užsienio 
valstybės labai jau dažnai kišasi 
į Lenkijos vidaus reikalus.

Prieš tris dienas Kubos atsto
vas pareiškė, kad Puerto Riko 
yra Amerikos kolonija, o ne at
skira nepriklausoma valstybe. 
Bet tada dauguma pasisakė 
prieš Kirbos pasiūlymą aptarti 
Puerto Riko padėtį. Dabar Ve
nezuelos atstovas ir vėl Jungti-

vėliau nustaty(a;tkad sprogimas 
įvyko pačioje įstaigoje. Sprogi- 
_____________________vienas 
vyras, viena moteris ir visai su
naikinta transporto įstaiga/ '

Policija mano, kad bomba 
galėjo būti padėta sunaikinti 
Pan American transporto įstai
gą. Ji yra tame pačiame name, 
tik kitame aukšte. Policija ma
no, kad bombą galėjo padėti ir 
Izraelio priešai. Irano aviacija 
nevežanti žydų, o Pan American 
skelbė, kad ji vežanti keleivius 
j Izraelį.

Ta pati bomba padarė žalos 
Amerikos bendrovei Sperry, ku- 

j ri gamina ir pardavinėja kom
piuterius.

nusmuktų, nes vėliau bus labai į mo nie|u Į)UV0 užmuštas vi 
sunku atsigauti Kariai padėjo 
išrinkti Figuereido krašte pre
zidentu, kad jis paruoštų pla
nus ir imtųsi praktiškų žingsnių 
kruzeirui gelbėti.

Dabar prezidentas Figuereido 
jau įspėja visas Jungtines Tau
tas. Jis didžiausią dėmesį krei
pia į galingąsias valstybes, kad 
duotų progą silpnesnėms valsty
bėms atsigauti.

Brazilijos prezidentas pataria 
pertvarkyti Monetarinį Fondą ir 
duoti paskolas sunkion ekono- 
minėn padėtin patekusioms vals
tybėms. Kai tos valstybės atsi
gaus, tai visame 
gyves prekyba, 
lengviau gyventi, 
kintas, kad prez, 
stabdė paskolas 
Fondui. Amerikos ekonomistai 
pareiškė, kad negali taip laisvai 
skolinti dolerių, kurie dažnai 
nebegrįžta.

Prezidentas Figuereido buvo 
pirmas įvairių valstybių/atstovų, 
kuris Jungtinėse Tautose iškėlė 
depresijos klausimą. Jis įtikinė
jo visus susirinkusius, kad de
presija palies visas valstybes. 
Galingosios valstybės pajėgs at-, 
sispirti/bet mažosios nieko ne
galės padaryti. Valstybių iždai 
liks tušti, atsargos dmgs, o 
krašto gyventojams bifs tikras 
vargas. Brazilija imasi priemo 
nių sutvarkyti savo finansus, 
bet tai >ne toks lengvas dalykis.

r

pasaulyje pa- 
vis’ems bus 
Jis nepaten-

Reaganas su- 
Monetariniam

— Jungtinėse Tautose susilau
kė ypatingo dėmesio Brazilijos 
prezidento pranešimas apie ar
tėjančią depresiją.

-— Antradienį aukso uncija 
kainavo $409.

/

Dr. Kohl, patyręs dabartinį 
laisvųjų demokratų nusistaty
mą. apskaičiavo, kad penktadie
nį jis gali pareikšti nepasitikėji
mą kancleriui Schmidtui ir gili 
sudaryti pakankamą balsų skai
čių.

SUĖMĖ KETURIS NAMŲ 
SPROGDINTOJUS

Libaniečiai dar nebekrečia gy
venamųjų namų. Izraelitai nu
rodė libaifiecdams, kokiuose na
muose galifbūti pasislėpę pales
ti nieciaUJų tarpe gali būti pasi 
kėsintojo prieš Bašir Gemaje 
lio gyvybę, kai jis žuvo sprogdi 
nant falangės centrą. Izraelitai 
patys būtų minėtus namus iš
krėtę, bet jie neturėjo laiko. 
Jiems buvo įsakyta viską per 
duoti Libano vyriausybės pa
skirtiems žmonėms.

BLOGAI SUPRATO 
BRITŲ PRANEŠIMUS

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Dabar aiškėja, kad Argenti
nos žvalgyba klaidingai suprato 
britų pranešimus ir priėjo išva
dos, kad britu vyriausybė neko
vos dėl Falklando salų. Jeigu 
Argeirtinos kareiviai jau įsiver
žė į Falklando salas >r jas už
ėmė, tai britai nevešią karo dėl 
tų salų.

Argentinos kariškoji vadovy
bė, gavusi tokį žvalgybos prane
šimą, savo ruožtu pranešė gene
rolui B. Menendez, kuris koman
davo visas Argentinos karo jė
gas Falklando salose, kad jis 
gali būti ramus, britai nesiren
gia kovoti dėl prarastų salų. Ga
vęs šitą kariuomenės štabo pra
nešimą, generolas Menendez ne-, 
rengė karių kovoms.

Vėliau paaiškėjo, kad britai i 
sutraukė gana galingas jėgas, Iš
sikėlė saloje ir labai lengvai su
mušė ten esančią Argentinos ka-j 
riuomenę.

NEXY YORK, N.Y. Pirma- j Antradienį Beiruto centre įvy 
dienį New ^orke ir Ix>s Angeles k0 susišaudymas tarp libaniečiu
policija suėmė keturis Puerto 
Riko maitšininkus, kurie sprog
dino Amerikon įstaigas, tikėda
mi, kad panašiais sprogdini
mais jie iškovos gerbūvį Puerto 
Riko gyventojams.

Namų sprogdintojai priklausė! 
FALN maištingai grupei, kuri 
Evanstone vogė automobilius, Į 
didesnes krautuves ir sprogdino 
Chicagos, New Yorko ir Kalifor
nijos didesnes įstaigas. Dalis šios 
grupės žmonių sėdi kalėjimuo- j 
se< o kiti dabar eis į teismą ir į 
kalėjimą. Tris metus jiems pa
vyko slapstytis, bet pagaliau pa
teko į policijos rankas.

Policija suėmė brolius Julian 
Rosado Ayala. 43 m., ir Andres 
Rosadd Ayala, 37 m. Suimta ir 
38 metų Maria Teresa Cueto bei 
28 metų Steven John Guerra. 
Broliai Ayala buvo suimti New 
Yorke, Cueto suimta Los Ange
les mieste, o Guerra suimtas 
San Francisco.

i vadovybė trauks teisman žval- 
Igybos vitšininkus, nemokėju- 

Argentinos kariuomenės sius nustatyti britų tikslų.

ir palestiniečių. Grupė palesti 
niečių norėjo pereiti į kitą zo
ną. o libaniečiai įsakė jiems pa 
rodyti p'rma dokumentus. Pa-1 nėse Taulo’e kėlė Puerto Riko 
iestiniečiai nenorėjo dokumentų klausimą.
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Krikščldnys demokratai nenori rinkimų Vak.,Vokieti
joje, bet jie norėtų atimti kanclerio pareigas

* iš Helmut Schmidto.

it>r.



I

SKRISIME Į LAIMĘ

Du kinų linoval aujŲtavėją gi
ria tikką matytą kino kome
diją.

— Knygos autoriuj surado 
naują idėją, o scenaristas—nau
ją planą, —sako pirjpasįs.

— Q rciisoriųs’sufacįp naują 
sprendimą, — pritaria antrasis.

— O žiūrovas pęrado nieko 
naujo.

Nebeatjosiu aš pas tave, mergele —
Atlęljsių jau Jėktuvu,
|r j padangių platybių kelią
Mes pasikelsim šiandien abu!

Mano paujpviškąs žirgas, sustojęs. 
Ne pasagėlėm dulkes pakels — 
Plieno motoru jis sumaurojęs, 
Nąujpyįškąi, sese, sužvengs!

“Būk sveika, mergele, skraįdytpją jpąųo!”
Bernelis laukely tave jau sutiks:
?‘Kur nori — galių, nors už okeano, —
Pavėžinti, jeigu patiks!”

Įr mano mergelė ne rūtų vainiką — 
Piloto kepurę jau užsidės;
Nesės ji į roges, nesės ji. i “bpiką”. 
Bet Į lėktuvą ji atsisės!

Štai, atiduodu tau visą pasaulį!
Štai, visas dangus tau, prašau!
Ne žodžiais, o plienu, pasieksime saulę — 
Ne žodžiais jau aš į tave “atskridau”.

Pamosi močiutei, kai debesėlis
Aukštybėse mūsų sparnus jau pabrauks — 
Ties lauku plačiuoju sulauks tėtušėlis, 
Kai mūsų lėktuvas sustaugs!

Ne žirgą kaišykite, sesės, ne žirgą,
Bet šonus lėktuvo, jūs vainiku:
Mes lekiame — žemė senoji tik mirga/ ~ ‘
Skrendame laimęn abu!

Arėjas VitKausEas .

rję 5?

— Tamsta! —nuo suoliuko pa
šoko plaukais lyg karčiais apau
gęs vyras. — Tamsta mane pa • 
vadinai kvailiu. Atsiprašyk! į

—O nuo to, ar pasidarysi pro
tingesnis? j

— Nepatinka man tas Jonas,' 
ir viskas! Ką padaryti, kad jis 
pas mąnę į nonius daugiau jie-' 
vaikščiotų?

— Paskolink jam pinigų...

Mąžąsis Pov|įiijkąįi; ■
— Mąn»ytę, mąmytę, pęlė įk

rito į piępo kibirą!
Motiną;
— Ęąip bjaynj! Ąr tų ją išę- 

ipęi? '
Povį|i||kąs:
— Ifę, piąp|ytę,bęt aš įmęčiąų 

kątipą. ’
■b~

i
Į

y - • .* :'
Ar būfum šventas ar iš .peklos,.
Ar kūną didelį turėtųh^.

SĄ

Kita ip,—kun galvą bepadėfum.-

Trys didieji 20-ojo amžiaus maniakai
Sekdami žmonijos istoriją, .ra ' Stalinas turėjo. Jo padėjėjais 

buvo nemaža “išrinktosios 
:vo“ tautos žmonių.

Antruoju 20-jo amžiaus 
niakų — žudikų laikytinas
leris. Matydamas, kad Stalinui 
gerai sekasi nekaltų žmonių žu
dynės, negirdėdamas- pasaulio 
paskerkimo, sugalvojo išžudyti 
žydų tautos atstovus,, neišski
riant mažų

sįmę gerą kupstą žmogžudžių, 
ne

kaltų žmonių^ Rasime Neroną. 
ir daugelį kitų... Bet įkopus į 
dvidešimtąjį amžių rr žvilgtelė
jus į “tautų” vadus — jų nekal
tų žmonių žudynės, tai anų lai
kų žudykai bus tik nykštukai 
prieš kultūringojo'20-jo amžiaus 
milžinus žudikus — maniakus. 
Kas Blogiausia, kad šitos besai
kiškos žudynės vyko ir vyksta, 
kaip teigia kovotojai už žmo-< 
gąus teises, žmogaus teisių am
žiuje. ■ (Ar tik ne žmonių naiki
nimo amžiuje?). Tad pažvelki
me į tuos žmones “tautų” vaduk

— žvėris maniakus.
Į tautų vadus, draugas moky

tojas, saulė (mūsų ablavukų pąr 
nešta Lietuvos padangėn)tėvas, 
globėjas, mažųjų mylimasis, ši
tas žmogžvėris išžudė rusų 
tautos ir keletą milijonų ne ru
sų, įskaitant bętuvius. latvius ir 
ėstus. Baisu ir pasakyti, kas šio 
žvėries žudikiškus darbus rėmė 
laisvės kraštas Amerika. Jos 
vadai bučiavo krauju apteku
sias jo lūpas. K’ti net drįso va
žiuoti pas šitą žvėrį — maniaką 
žudiką, kad gavus palaiminimą 
būti Amerikos prezidentu.

Kad šitas rramak’škas žudi
kas — visos ?’usų imperijos tur
tų valdovas g?]ė|ų žudynes tęs 
Ii iki širdo* Wf^V0-. Airepjęoą 
darbo žrronė; t’>r4 ° uždirbti 
jam ne v era šim‘ą mįlįįpnų 
dolerių

Tam didžauJam pasaulio, nei

_ _ Apstą zmogzud 
išžudžiusių /didelius1 skaičius

Die-

ma-
Hit.

vaikų, nei mote-

Hitlerio žudynių mašinos va
dovai susilaukė Niuręnbęrgo 
teismo. Dar ir šiandien didi e- 
sienas žudikams padedant, ieš
komi ir teisiami ‘‘prasikaltę’” žy 
dams Šitas procesas apmokamas 
Amerikos darbo žmonių prakai
tu uždirbtais doleriais. (Ir kas 
dabar netikėtu Amerikos “džia- 
stis foy oil”, turi teisę paklausti 
juokdarys?).

Trečiuoju 20_jo amžiaus ma
niaku laikytinas Beginąs. Jam 
bizė puolė galvon išžudyti pale
stiniečiu tautą, žudymais ir me
lą pagalba išplėsti žydų impe
riją. Blogiausia, kad šis mania
kas i savo užkariavimo žygius 
ir žudynes kviečia žydu Dievą 
— katalikų Dievui žudynės 
vyksta Dievo vardu, nuo ko yra 
ats’sakę pirmieji du maniakai. 
Ar pajėgs š's maniakas — žudi-l 
kas. padedant jo Dievui .išžudyv 
palest in ięčiu tautą? J tai duoda I 
atsakymą Arafatąs:

— Tįk ięVątas gąlį tikėti ke
tuj^ ir pusę įpiAjpno palesti. 
r|pčių vižžu<iy|i- Kas yra blogiau
sia. kad ir $;Q: žudynės yra api ąuų ri ji y: yiei

tik 20-jo amžiaus fraąiaįcui atė- Į nupamps Amerikos (jarbo žmo-[ 
jo galvoji rįpl’s vTj>iis;t>ių prękajĮu ųždjftjtais Rini
tuos, kurie tu. i šjek tięk pinigo gaiš-,. >
ir kiek daugiau proto, ^Alp-kU(-,; QąivQjU- $ft^ktf^vienas’ liė-

Mptęriaį kaklas svarbus yra. 
Niekaip negalima užginti, 
Bę jo nesųsigąutų vyro, 
Npbųtų už ko užėsikabinti.

Jei vyras kaklo neturėtų.
Kaklaryšis nesilaikytų,.
Galvos dar reikią, kad padėtų, 
ĘJitaip,—ąpikąklę nuslystų.

i
J 
i r

i 
t

1

Gal būt svarbiausia kaklas yra. 
Nemoku kaip ir pasakyti. 
Ne rooterimsf bet vien tik 

vyrams, .
Kartais reik’ diržas užkabinti.

Tad žmogau kantrus ir protingas. 
Gudriausias gal iš visų.gyvių, 
Kaklas labiausiai, reikalingas. 
Nešioti galvą, ne puodynę.

J. V.. Juozūnas

I

Žmona giriasi vyrui:
— Man dėdė padovapojo per. 

’ų karolius.
— Arba tie parted netikri, ar

ba netikras dėdė juos padova
nojo. — atsako vyras.

i ♦ V
Socialogas klausįa vieną pa

purtusi vyriškį:
— Jūs turite m ė m amą haby?
— O kas tai yra?
— Na, 

ką nors?

rius...

1

pavyzdžiui, renkate

Pirmadieniais puslit-

tai yra pasikeitimas- Ka< 
nuomonėmis!

— Kai tu eini pas viršininką 
su savo nuomone, o grįžti su 

' / • ",

turėtų 
gjįežfiąųs?aJ. proję^tųp^ dėt jo 
taksų pahąudo’imp žųdL 
Irfškįeinl tįkąiants.

tuvis, dąr|jo žmtgps,

— Pagarba, Tėve. grybaujame; girdi, didelė pa-
— Už ką pagarba? siąptis. Męs prižadėjome niekam
— Aš įąvę geibių, tai ir sakau, nepasakyti. Nuvažiavę ten, kur
— Dėkui, Maiki. Tu gevąs vai- veikia, pasirišomę virvėmis bu

kas, dar ir mokytas. sėlius ant pilvų ir einapję grj-
— vęikęi šią savaitę, Tėve? hąut* Tik spėjus j rni&kg įeiti,
— Žinai, įųyoiiję grybaufį nu- net akys apraibo: aplink ąžuolų 

važiąyę j įpiškus ten, kur ppri- kamienus šviečia geltoni vaini- 
jpnąs Kirka žino, kad daug iai tarytum Havajų turistai 
grybų yra. Jis minus sakė, kad hibiskąis apvainikuoti, šokome 
niekam nepasakytum kur mes su peiliais prie grybų, o tokie di

deli, kaip blynai, sukrauti 
sluoksniais aukštyn viens kilo. 
Ciprijonas, kaip grybų žinovas, 
sako:

— Ar aš n.sakiau, kad grybų 
rasime. Plaukime, vyrai I

Iš to džiaugsmo, Ciprijona 
Kirka pasakojo, kaip grybai esą 
sveika valgyti Girdi, laukiniai 
grybai, ypač kelmučiai, tur> 
pepsino, kuris pata’isąs vidurius, 
tad nereikia uė vaisių i.gą lai 
,ą. Tik kažkodėl tL. Adomavi

čiaus Mediciniška tiesa nieke 
nesako apie grybus? Suklaupė 
.ne grybus piauli. Kišu peilį i»< 
grybų krūmu, o Ciprijonas v<. 
pakartoja:

— Tik niekam nepasakykite 
suprantate ?

— Prižadam! —- aš ir Frenke 
pasakėme. Bei mūsų nuostaba,, 
/įsi grybai peraugę ir sukūn|i 
,ę. Ot tau ( iprijonas. ,£a»p gry 
ių spepįalisias; neatspėjo. Pavė 
tuotąi mus atv'eiė. Einam lo 
•i«u, — tas p-t, grybai per augt, 
ir sukūmūv- • kur neeini, ta. 
pat. SusiluiAdiue sų cicerieėiais 
taip pat su tuščiais bušeliais 
Marijonas klausia:

— Koks čia veluias jus at 
nešė?

— Atnešė tai atnešė, bet ein* 
•n: su tuščiai bušeliais. Giyb<. 
4U>a daug, bet mes pavėlavome 
— saKo piccncUs.

į - lai tavo paslaptis, — nu». 
juosė Frenku.

Ne aš nonas gudrus. — I 
atšilk^' Ctpi jonas.

— Nerūpint, Tėve. Grybi 
bus ir vėliau, spsiio mėnesį. Ge 
riau mudu eikime i didele dek

Ičs parodą, kurią ruošia Čiurlio
nio Galerija, Ine., ant Archer 
Avė.

— Labai gerai, eisime, Maiki. 
Noriu pamatyti lietuvių daili
ninkų darbus. Skačiau, kad net 
!8 dailininkų dalyvauja, premi
jas skiria.

— Mielai. Aš dabar universi- 
eie paskaitų k.ausau apie me- 
ią, įai noriu pamatyti, ką veikia 
mūsiškiai. Iš paskaitų matau, 
<ad dabar vaizdinis menas pa
siekė dugną ir dailininkai neži
no už ko griebtis. Bet autoritę- 
.ai teigia, kad dailė vėl grįžta 
prie rimtos kūrybos.

— Girai, Maiki, neužmiršk ir 
aane pasiimti.

— Spalio 1 dieną. Atidary
mas prasidės 7 valandą vakaro, 
Tėve.

— Ar tu, Malki, buvai solistės 
šukytės koncerte?

— Buvgg, įaip uębūąi! Ji dai 
ąayo dapgiausįą vokiškas dui- 
iąs> bpt aš npręjau girdėti he- 
uvjškų damų. Kjasika ne mūsų 

ppblikai, bet ji fobula daininin- 
Kė, malonu klausyti.

— lai gal pasiycįąėsiuie kitą 
šarlą, Maiki ?

— taigi dailės parodoje.
— učiai, as cinu j Marquette

aDciy pavadinti, i uUcts 
-xUvaus gai pdniuao UuonpN

j<1. fe.V'tiiai dile 
^aiit, jaa vx.iei'ij
c gaia^e per neiną ia‘Ku,

pd v <%>a 1 \ tll |><liC*UZ.ld 1 C*A. '
< C U us.

— sudiev, leve.
Iki pasiveizejimo, Maiki.

didelisskirtumas 
keblesnis KLAUSIMAS
— Jaukai, kodėl tu nesjmo-

— Kų^ęj važinėji

— 6|UfUmo dflei; aš tiktai
siandiwk pradėjau savarankis- klausia mokyto-
kaj vairuoti. . 4-

— Ar nę geriau būtų, kad at
siimtum savo žodžius?

— Aš niekada nieko neimu at
gal.

— Paskolink man šimtą dole
rių.

$ * ♦

— Tai tu pasakei direktoriui 
kad aš asilas?

— Jis tai jau žinojo.

Du senyvo amžiaus piliečiai 
labąi susirūpinę jaunosios kar
tos likimų:

— Kas bus su mūsų vąi^aįs?
— Pasens ir susirūpins jauno

sios kartos likimu.
* ♦

— Kas čia dąrosil Visi (įįpb4, 
o jūs sėdite ir degtinę mąųkią- 
te! Va, pašauksiu, ir ateis meis
tras.

Vienas “besiliksninusiu atsi
kerta:

— Kad jis jau nebepaeina...'
* * ♦ . ’ ■

PRADINGO RŪPESČIAI
Vyras sugrįžo namo kiek ank

sčiau ir įteikė žmonai voką', sa
kydamas: '

— Tai apdraudos policy pen
kiems tūkstančiams dolerių. Da
bar gaH būti tikra, jog nereikės] 
tau vargti, jeigu kas nors blogo, 
man atsitiktų.

Žmona pažvelgė Į apdraudos do
kumentą su dideliu rūpesčiu, f

— Gerai,, kad tą padarei? ;,bet-i 
aš turiu galvoje ne save, o' tik 
tave — brangusis. Dabar jafi 
nebereikės bėgįoti pąs gydy
toją dėh kiekvieno menknie
kio.

i

Kųojpęt aš bųvgų tavo am- 
žiąiuį # Iwgvai įvardindavau 
visus mūsų byvudus preziden
tus-i? eilės.
i_ Dabar kas savaitė vis nauji 

pĮ-ezidentai, tai visų negali at
minti, atsakė Jonukas.
f i- * * *
‘VAISTAS'NUO KURTUMO

I— Daktare,,-aš pradėjau .ap
kursti. Negirdžiu nei davo ko? 
sėjimo.- . . > i ' ■

— štai receptas. Rykite po 
tris piliules kandieji. >

— Ąy jos mąn grains girdė
jimą?

— Ne. Bet pradėsit garsiau 
kosėti.

* t *
— įrodei sL soĮistas dainuoja 

užsimerkęs?
— Negali žiūrėti, kaip publika 

kankinasi.
*. * *

— Tėveli, kai žmogus išmoks
ta kalbėti, ko jis dar turį moky
tis?

— Tylėti.

* * ■ * ' \

Statistika rodoj^ad 80 procen
tų nusikaltėlių yra nevedę. Ką 
šis fąkfas reiškią?

Kaimynas atsiliepė:
— Kad jie sutinka verčiau ei

ti į kalėjimą? negu tuoktis.
♦ * « '

Vienas žmogelis gatvėje suti
ko seną bičiulį ir atvėrė savo 
širdį:

— Žmona mane pametė ir išė
jo iš namu... Ar gali būti blo
giau?

Bičiulis replikavo:
— Gali! Kai ji sugrįš...

♦ * $

Kalbasi du draugai:
— Aš apie jį esu labai 

tos nuomonės!
—Matyt, jis sėdi aukštame po 

ste!

aukš-

Vidurnaktį sukaitęs pilietis 
sustabdo praeivį:

— Atsiprašau, gal jūs pasaky
tumėt, kodėl pabėgo policinin
kas, kai aš norėjau prie jo pri
eiti?

— Matyt, jis jus palaikė chu
liganu.



BALFo Chicagos apskrities rudens 
piniginio, va jaus atidarymas

1982 m. rugsėjo 26 d* 1 vai. letens rinkliavai. Linkime sėk- 
ąpskrities pirmininkas Si. Vana- mės! >
gūnas Šaulių salėje pradėjo su
sirinkimą, sveikindamas gau
siai susirinkusius dalyvius. Per
skaitė dienotvarkę, kuri kiek
vienam dalyviui buvo įteikta. 
Į prezidiumą pakvietė: dr. P. 
Budniką — pifmiqiąku ir A. Ka
tilienę — sekretorę.;,

Inyokąciją nukalbėjo kum K. 
Kuzininskas. 5

> Atsistojimu pagerbėm miru
sius ir aukojusius narius. Prisi
minta p. Zailskienė.

Kadangi dėl įsipareigojimo 
EALFo;p;rm. M. Rudienė neat
vyko, tai Centro valdybes vardu 
sveikino valdybos kasininkas 
K Čepaitis.- Ta proga perdavė 
nuoširdžią padėką ęariams rin
kėjams ir aukotojams už gau
sias aukas vargsi autiem s bro
liams sušelpti. Sveikinę ir span 
dos darbuotojus. 
■' * ♦

Klausimuose ir sumanymuose 
Centro valdybos kasininkas pa- • 
tiekė 1981 m. apyskaitą, kuri 
valdiškos institucijos buvo pa-4 
tvirtinta.

Pajamos 1981 m.
1. Skyrių aukos -•>-....$99,475.55
2. Nario mokestis .... 4.206.00
3. Kitos aukos------- - 19,830.00
4. Nuoš. iš bankų ...... 14,106.00
5. Palikimai ________ 57,440.25 I

»6. Įvairūs fondai ......  37,250.89
7. City of Chicago, Senior | 

Citizens program ..... 5,093.00

$237,401.69
Išlaidos 1981 m. '

1. šalpa už gel. uždan
gos gyvenantiem&j ..$78,299.59.

2. šalpa kit kraštuose 7.239.65
3. šalpa Lenkijon —

684 pakietai .........  17,994.13
4. Įvairūs fondai 37,250.89
5. Algos ...................  15,107.00

Sveikinimų skyriuje pirmas 
sveikino J. Mackonis Vytauto 
Didžiojo kp: šaulių S-gos vardu 
ir įteikė $50 auką 108 skyriui. 
Kiti sveikintojai: Pensininkų 
draugijos vardų —:p. Paliliūnie- 
nė; Lietį Prekybos Rūmų ir Tau
tinės Sandaros — p. Kuzienė; 
Lietuvos;Vyčių — V.J Samaška; 
Dzūkų ir Žemaičių klubo — J 
Skeivys; J. JPuodžįukąs Įteikė 
čekĮį: Beg/ - Liet B nes Centro 
valdybos vardu M. Repšienė,, 
įteikė $50 čekį} * Moterų klubo 
vardu — p. EĮaiikienc; Cicero. 
Klaipėdos Jūros' ?šauliį;kp. var
du — J. Mikužis (auka bus 
įteikta;Vėliau). ” • /u: l

r Pirm. St. Vąnagūnas.priminė, 
kad jau išspausdinta 198T metų 
apyskaita. Ją alfabetine tvarka 
parengė K. Januška., Tai neįkai
nojama darbas: * Jam ..plojome 
Par engia^ęmkająmšv įgali oj imat 
ir blankai- aukotojams.\JBandy-r 
ki£ rdšyli jJaiškuž' 'tięmš/^kuįie 
atokiau nuo ‘ jūsų gyvena. Dau
guma pasisakė, kad vajus, būtų 
jfradėtas spalio mėnesį ir baig 
tas šiais metais. Prašė duoti su^- 
gestijų, kad geriau- praeitų rink
liava. Taip pat prašė ■ pasiūlyti 
naujų rinkėjų savo apylinkėse. 
Dėkojo ^lidĮąrid Jbąiikę direkto
riui F r. Žogui už‘ Asmenines au
kas ir vajaus vaišių padengimo 
išlaidas. Balfininkai, remkime 
Midland < banką savo Įnašais ir 
būtihbfnis ^operacijomis. :N’ \ z

* * .-*
^Skyrių į^alibtitiių : pasisaky

mai. Iš viso apskrityje yra 23 
skyriai. Ne visi atsiuntė, save 
atstovus. Iš trumpų pranešimų 
paaiškėjo, kad jau pasiruošę ru-

L - .

;6. Admin, išlaidos .... 6.778.28
7. Vasario 16 gimnaz. 3,600.00
8. Mokesčiai ir draud. 2,531.66 

.9. City of Chgo. cit. 5,093.74
*

$173,885.94 
- Aukotojų surinkti pinigai lai- 
į komi bankuose.

* * * ?
Apskrities valdybos kasinin

kas p. Andriukaitis trumpai pa
minėjo apie BALFo pikniką, 
kuris buvo rengtas Jėzuitų na
muose. Davė virš $2,700 pelno. 
Dėkingi dalyviams ir fantų 
aukotojams. . '

Kunigas K. Kuzminskas pra
nešė apie Kronikų leidimą, ku
rių dešimties metų jubiliejų

i

švęsime spalio 9 d. ir lapkričio 
7 d. Sekime spaudą, ten bus 
duotą minėjimo programa. Kro
nikųįleidimui trūksta lėšų. Da
lyvaukime minėjime.

* * . * • ; ' \ ‘ 
£ > Pirmininkas dėkojo už apsi-1 
lankymib.'Rė^stravosi 83 asme-I 
nys. Matomai buvo svečių, nes 
iš viso dalyvių buvo virš 100.

Vajaus susirinkimas baigtas 
Tautos himnu.

* 3ĮC $

Prasidėjo vaišės: kepti viš
čiukai, dešrelės, kopūstai, bul
vės; kavutė su. pyragaičiais. Be 
to, ir’stipresniais gėrimais bu
vome vaišinami. Už tą visą nuo
širdi padėka Fr. Zogui, kuris 
šešti metai yra ..vajaus fundato-

. rius.5 * ’ ' i' \ . '
Vaišes parengė: S. Januškie- 

'riė; EI. Pajėdienė ir D. Černiaus
kienė: Barą aptarnavo A. Žakas.

Rudens vajaus susirinkimas, 
labai gerai praėjo ir sukėlė en
tuziazmo aktyviai visiems įsi-

pfW /.u SIUNTINIAI Į LIETUVA t I
! \ MAISTAS H EUROPOS SANPtUŲ
ii - <

? ' m West 69th St, Chicago, m. 6062? ♦ TeL >25-2787
j ’ > 2
□ 5Į : U . Didelii pasirinkimai geros rūšies jvairių prekių
* / , ' \ MARU A N0REIKIEN1 ' - |

1 jc , SIUNTINIAI I LIETUVA į 

j Cosmos Parcels Express Corp. |
J ' ' MARQUETTR GIFT PARCELS SERVICE |

W. St, Chicago, IB, 6062? ♦ TeL S25-27XJ |

,T. KXL'ANTINAB ‘ į

kieč’ų žand^rū areštuotas už
tmmpą sutaną, kurią trumpinęs i 
dėl susinešiojimo, dabar spali-J 
doj viešai pasisakė, kad kunigai ’ 
nepaiso bažnytinių nuostatų.pa- j 
sisakydamas,kad bijo tylėti, nes 
sąžinė verčia prabilti, nes anot 
šv. Bernardo, tie, kurie nestoja
ginti tiesos ir teisingumo,esą šu
nys nebyliai. Barė jis parapijų 
klebonus už lietuvybės žlugdy
mą, nes mūsų tėvai,senieji atei
viai nėra sąmokslas prieš lietu
vybę? ?

Kaip tokie klebonai gali išauk
lėti . lietuviškai mūsų jaunimą/ 
jei jie yra laukiniai lietuviškai 
spaudai ir la kraščių neskaito^ 
Pvz., kun. Jucevičius,at vykęs iš 
Montrealio, Kanados, į Chicagą 
su paskaita mus pamokyti,o pats 
lietuvių laikraščių neskaito ir 
nieko nežino apie VLIKą AL- 
Tą ir jų veiklą! Kun. klebonas 
Petrauskas ne tik nepadeda lie
tuviškuose reikaluose, bet kovo
ja prieš.sakydamas,“man yra gė
da būti lietuviu”. Tokie klebo
nai netinkami ir mes turėtume 
reikalauti juos pakeisti tikrais 
lietuviais patriotais. Be to, rei- 
kalautina, kad iš paripijų cent
ro lietuvybė ir lietuviškas žodis 
sklistų. Jei iš parapijų centro

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI t;
t k

(Tęsinys)
Napoleono kalno incidentas 

paskatino Pūtvį pagrindinai per 
svarstyti buvusįą ir esamą situ
aciją karių ir šaulių santykiuo
se. Nors jis buvo iki kaklo ap
krautas suvažiavimo ruošimo, 
sąjungos nuo galimo puolimo 
apgynimo bei įvairiausiai kitais 
administracijos darbais, jis vis
gi rado laįko. su manįm daug įr 
intensyviai kalbėjo apie šią 
problemą. Kiek žinau, daug kal
bėjo i? su kitais bendradarbiais. 
Atrodė, kad karių ir šaulių tar
pusavio nesusipratimai jį slėgte 
slėgė ir jis blaškėsi į visas šalis, 
skubiai ieškodamas priemonių 
santykių pagerinimui.

Tomis dienomis, t.y. tarp Na
poleono kalno incidento ir visuo
tinio suvažiavimo, Pūtvis man 
papasakojo apie įvairius jojo 
susidūrimus su kareiviais ir ka
rininkais. Prisiminė ir' mano 

»
Daubaru su koncertu. Nors jis 
į mus kalbėjo angliškai, bet mes 
jautėmės, kad tai čia kalba lie

jam anksčiau atraportuotus jvy-*; 
kins, kur man pačiam teko si(* 
kareiviais nemaloniai susidur-j* 
kaip šauliui Anksčiau Pūtvis” 
čia paminėtus ir daugelį kitų 
jam žinomų susidūrįmų tarp ka
rių ir šaulių buvo linkęs trak
tuoti kaip pavienius nesusiprati
mus. Bet dabar, Napoleono kal- 

t no įvykių šviesoje, jis padaiė 
kitokią išvadą. Pūtvis įsitikino, 
kad visi tie incidentai nebuvo 
titkai atsitiktinumai, kad jie 
įvyko kaip neišvengiamas (1) 
lenkuojančių šaulių pri šininkų 
propagandos ir (2) Krašto Ap
saugos ministerijos nepakanka
mo kariuomenės švietimo, ka
riams apie šaulius tikslių infor
macijų stokos rezultatas, šalia 
to, kaltino Pūtvis ir save patį 
ir man maždaug taip sakė: ‘‘Or
ganizuodami paskaitas šaulįų 
skyriuose ir būriuose, neturėjo
me pamiršti ir kariuomenės da
linių. Pirmoje eilėje kariai tu
rėjo žinoti apie Steigiamojo Sei
mo išleistą LŠS-gos įstatynią. Iš 
to įstatymo juk seka ne tik šau
lių Sąjungos svarba tautos ir

Antanas Marma, ilgametis 
bažnvtiniu choru narvs, veik-1 

‘ *" "vilūs šaulys, savo ir lietuviškų 
reikalų gynėjas, 19C3 m. kovo 
29 d. “Naujienose” atspaus
dino ilgą rašinį apie reikalą 
apginti lietuviškas parapijas. 
Tada frontininkai bėgo į lau
kus iš senos Chicagcs parapi
jos, o šiandien paskelbė Para-

toms klebonų pareigoms ? įdo
mu, kas gi tas lietuviškas para
pijas įsteigė? Ar čia gimę, ar 
ateiviai lietuviai? Visiems yra 
žinoma, kad tas parapijas yra 
įsteigė tik ateiviai lietuviai, tai 
kodėl lietuviai ateiviai kunigai 
negali būti skiriami klebonais? 
Ar jie nesupranta lietuviškų rei
kalų, ar, jie vietos kalbos per 18

nebūtų tos priešingybės, tai ir 
to konflikto su šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėmis nebūtų iški
lę. Nes parapijas išlaiko ne vys
kupija, bet lietuviai. Ir tarp lie
tuvių kunigų neturėtų būti jo
kios koyos ir skirstyme į sūnus 
ir posūnius tarp čia gimusių ar 
ateivių. Svarbu, kad visi dirb- 
tumėm išvien. Nes ir Lietu-

pijų Metus, kai lietuviškos 
parapijos atiduodamos meksi- 
kięčiams. Praleidę Jiarmps 
įžanginį aiškinimą^^spaušįiriĄ 
me Marinos įspėj
“Spaudoj būta žiniųrkad lietu

vių parapijų klebonai esą čia gi
mę kunigai. Kyla klausimas, ko
dėl neskiriami ateiviai' kunigai

jungti į rinkimą Ir aukomis.;

metų neišmoko? Kodėl mes tyli
me ir nereikalaujame ateivių lie 

. tuvių klebonų paskyrimų?Ar tai 
sŠv. Kazimiero kapinių reikalu, 
kas pastebėta ypatingai kovo, 17

I <&-massnrame mįfirige, kOT’/l^i 
lyvavo virš 2,500 1ietuvių.

.Kunigai .turėjo’ dalyvauti /%r 
vadovauti, nes jie yra parapijų 
vadai. Tik^yiena^ntel. M?Knf- 
pavičras, nors" slegiamas am

žiaus naštos ir ligos, kovojęs ca-

vių Bendruomenė neskirsto, kas 
yra gimęs čionai ar atvykęs. 
Svarbu, kad yra lietuvis ir Eave 
laiko lietuviu./ Mums visi lietu
siai yra lygūs ir brangūs ir už 
kiekvieną lietuvį mes privalom 
kovoti. Visi už vieną, vienas už 
visus!, .>

Gali ir nemokėti lietuvių kal
bos, svarbu, kad bendradarbiau
ja su lietuviais. Ar nesidžiau
gėme mes Chicagoje atvykusiu

KaziuK. Paulkis^^ 'ro^iaikaiis už Lietuvos laisvę, vo- iš Filadelfijos muziku
* r ' * -■ ’ r -*1 _ ' - . ' k . - . .

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė'ir išspausdino geriausią 

Chicagoš"lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

^uv^s- 1 valstybės gyvenime, bet ir. tai,
Jei anglų kalba netrukdo kitii kad šaulys yra kario brolis.

sričių, k. t. gydytojų, inžinierių, Toks brolis, kuris būdamas tuo 
teisininkų irt.t.,ir vis? gali dirb--momentu laisvas nuo karo prie- 
t savo srityje bei vadovauti, tai volės, atitrūkęs nuo savo šei- 
kodėl lietuviai kunigai ateiviai mos, save savanoriškai aukoja 
negali b!ti klebonais ir vadovauti kariuomenės pagalbai. Karruo- 
parapijoms? Rr t-urnėra diskri- menės švietimo ir mokslo sky- 
minacija? ' i riams vadovavo ne šaulių prie-

Kardinolas J. Cody kovoja šininkai, bet draugai;. Jie būtų 
prieš negrų diskriminaciją ir . mums tikrai padėję. Tokių pa
skelbia, kad visi yra lygūs. Bet skaitų organizavimas kariams 
tie žodžiai netaikomi lietuviams būtų buvęs įmanomas... Bet 

: ir kunigams ateiviams, dėlto jie 
! nėra skiriami lietuvių parapijų 
’ klebonais. Manau, ir jie turėtų 

tarti savo žodi ir reiklauti to,’, 
kas jiems priklauso, o ne vietai 
tik būti pastumdėliais. {

Panašūs dalykai vyksta ne tik. 
Chicagoj, bet ir visoj Amerikoj.! 
Mūsų kova privalo būti išplėsta! 
į visas lietuvių kolonijas. Spau-j 
doj buvo skelbiama, kad rytinė-! 
se valstijose dar pajėgios lietu-j 
vių paarpijos buvo uždarytos. 
Ar tai nėra lietuviu diskrimi- 
nacija? Pabuskim, nekovokime 
vieni prieš kitus, bet dirbkime J 
vieningą lietuvišką darbą. O ■ 
prel. M. Krupavičių už padrąsi-’ 
nimą kovoti už mūsų reikalus! 
Brighton Parko Namų savinin
kų draugijos valdyba nutarė pa
gerbit kovo 31 d. susirinkime 11 
vai. po lietuviškų pamaldų pa
rapijos mokyklos patalpose.

Antanas Marma

kaip su laiku? Administruojant 
organizaciją, iš kur to laiko be- 
paimsi ?”

(Bus daugiau)

PlkKiUE JAV TAUPYMO SONUS

>nrmini m mi i niBK-

MEET THE CHALLENGE!.

/p

SERVE WITH PRIDE IN i 
■ THE NATIONAL GUARD i

J !■ L---_ .....JI,BO JNEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
E

9 LITERATŪRA, lietnvhj literatūros, meno Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenstą, Vihe« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stenkot, 
J. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ti 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir JL Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik S3.

® DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojof Ir Irs- 
tinhj šokiŲ pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
šventes b^ jŲ istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik ui FJ. ą

X Inz. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

, parašė 700 puslapių knygą, kurios sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą.,Jis mokėsi kartu su kun. Jatmium ir prof. K. 
Būga pas geriančius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
’ Lr patarė mums toliau studijuoti.

£tlna J25. Kieti virfeHaL Rtitas Į2.

p. ' NAUJIENOS '
nnr nsg S. Halsted St., Chicago, IL 50608

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaUuaFi 
įdomiai parašyta atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės to 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfli Hekrienara 
Beturiu!. Leidinys ffinatrnotas noofraukomla, pabaigoje duodama 
ritovardfių pavadinimai fr’Jrj vėrifeM J vokfegjj kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemHapla. Kaina

V K$ LA U MiS E1MZ, rašytojai Petronėlės Orinfaftėa atifr 
minimai fr minty, apie tsmenis Ir Vietas neprfk. Eletnvoje Ir pfr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga tori 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 33. ' '

• JuLIUS JANONIS, poetas Ir revolincfonlerius, nesupras 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime fr politikoje; tik m' 
Jurgio Jašinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po®.; 
riją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju už hnogaus teises.^ 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

< SATYRINES NOVELES, M. Menko Hryba, J. VaklSą; 
vertimas. J08 pL knygoje yra 10 sąmojingų novelių. Kaina fl;

Knygoi garinamai NaujleodM, I7W So. HafoVaįf SU, ūdeage, 
IE POŠML Pfeakaai jwMi, fridKl Bcėsri ■hMom^
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Ramunė Tričytė

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

o dabar 
>depąr-

dar mėgau! Jau vedęs buvau, o į mergas vistiek 
— kaip katinas į lašinius. Ir jos mane mėgo; už

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)

P-lės Ramunės Tričytėsžodis: 
'‘Kai skaičiau' Viktoro Hugo 

Vargdieniai”, man giliai 4dtri-

tantų. Kosciuška taip pat apgynė West Point, kUF dabar 
yra įsteigta karo mokyklą.

Diplomatas Stoessel buvo ramaus budo. Jįs niekad 
nesikarščiavo, bet yadpvavosi argumentais. Jis nutarė 
polemiką vesti neginčytįnąis faktais, o ne jausRiąU ir 
norais. Generolas Al. Haig, perėmęs Valstybės departa
mentą, turėjo labai didelius norus, bet departamento jis 
nepažino. Jis pasirinko savo pavaduotoju diplomatą Stops-

Baige tarnybą diplomatas Stoessel, 
tikras pavergtos Lietuvos gynėjas

Praeitą savaitę Valstybės sekretoriaus pavaduotojas 
Walter J. Stoessel Jr. išėjo atsargom Praeitą penktadienį 
Valstybės departamento tarnautojas sulaukė 62 metų. 
Jeigu yra būtinas reikalas, tai gali tarnauti iki 65 metų, 
bet diplomatas Stoessel, pasinaudodamas veikiančiais 
Įstatymais, nutarė išeiti atsargom

Visiems lietuviams diplomatas Stoessel tapo pažįsta
mas, kai jis paminėjo Lietuvos suvereninių teisių pripa
žinimo 60 metų sukaktį. Jis priminė tuo metu Amerikoj 
ir caro Rusijoj veikusius, susitarimus.,-- Paminėjo,, kodėl 
JAV pripažinimas buvo vėlesnis, į?ęgų kitų' valstybių, ir 
pastebėjo, kad tas pamihėjirfias paštoVesnis, nes lietuviai 
parodė sugebėjimą savarankiškai tvarkyti savo teisinius, 
kultūrinius. ir ekonominius reikalus. Amerika buvo pasi
žadėjusi neliesti caro Rusijos teritorijos, tačiau tas pri
pažinimas nelietė caro Rusijos pavergtų tautų, pajėgian
čių savarankiškai tvarkytis. Amerika ir šiandien pripa
žįsta nepriklausomos Lietuvos atstovybes ir suverenines 
Lietuvos teises.

Lietuvius nustebino Valstybės sekretoriaus pavaduo
tojo Stoessel priminimas lietuviams, kąd 1776 metais į 
A meriką atvyko Tadas Kosciuška ir įsitraukė į amerikie
čių kovas už savo krašto laisvę ir demokratinę santvarką. 
Jis atvyko tais metais, kai JAV paskelbė nepriklausomy
bę. Atvykęs į Ameriką, .Kosciuška paskelbė, kad jis esąs 
lietuvis. Visuose dokumentuose, kuriuos jis Amerikoje 
pasirašinėjo, tai visuomet įrašydavo, kad jis lietuvis. Lie
tuviais skelbėsi ne jis vienas, bet lietuviais buvo ir visi jo 
bendradarbiai, kurie tuo metu atvyko. Pranešdamas šias 
žinias, diplomatas Stoessel vadovavosi dokumentais, pa
ties Kosciuškos laisvai pasirašytais, o ne kitų išgalvotais.

Lietuviams Valstybės sekretoriaus pavaduotojas pri
minė, kad buvo lietuvių, kurie stojo už Amerikos nepri
klausomybę, demokratinę santvarką ir ją gynė. Lietuviai 
taip pat minėjo JAV nepriklausomybės 200 metų sukaktį.

Tadas Kosciuška atvažiavo į Ameriką su Benjamino 
Franklino rekomendaciniu laišku. Čia jis tuojau buvo 
priimtas į JAV karo jėgas, dalyvavo kovose pulkininko

— Ką tu kalbi, berneli! Tiek tik ir yra7 gero, 
kiek prisimeni savo kvailys darbus. Ką gero pa
dariau, iš atminties viskas išrūko, kaip dūmai, 
o kas buvo kvailo padaryta, kur kvailai pasielg
ta, iki šios dienos atsimenu. Prisimenu ir lyg pa- 
jąunėju. Tuo tik ir gyvęnų.

ųmąa ąUimįąti, kad tave mušė.
mane 

bernai muštų, bet tik mergos mylėtų, — nusijuokė 
senis, ištrauki 
jos pelenus. - 
gos! Senas

visą tai turėtu būti padarytą labai atsargįąį, kad klausi
mas nekiltų viešumon, kol nebus kitaip nutartai;. r .

Tai buvo didelis darbas. Reikėjo viską atlikti tiks
liai ir diskretiškai. Diplomatas Stoessel grižo į Varšuvą 
ir ieškojo progos, kaip susitikti su kiniečiais, kad niekas 
nepastebėtų ir neįtartų. Tuo metu Jugoslavijos valdžią 
suruošė moteriškų madų parodą viename Varšuvos dide
lio namo rūsyje. Buvo pakviesti užsienio'diplomatai. At
vyko ir komunistinės Kinijos atstovas. Paroda buvo ne 
kokia. Stoessel pastebėjo, kad Kinijos atstovas, kai tik 
paroda pasibaigė, atsistojo ir išėjo iš salės. Stoesseliui 
dingtelėjo mintis, kad dabar geriausia proga jį užkal
binti. Jis tuojau pakilo ir išėjo. Ruduo buvo šaltas, o ki
nietis labai skubiai lipo laiptais aukštyn. Atrodė, kad 
nori galimai greičiau ištrūkti.

Tais pačiais laiptais dar greičiau pasileido Stoesselis. 
Pavijęs kinietį, jis jį užkalbino. Kaip kalbinti? Kinietiš- 
kai Stoesselis nemoka, o neturi žinios, ar kinietis su
pranta angliškai. Stoesselis jį užkalbino lenkiškąi. Jis pa
sakė, kas esąs ir keliais sakiniais lenkiškai išdėstė, ko jis 
nori. Kinietis patylėjo, o vėliau jam atsakė: “Aš girdėjau,

rovė svarbiau, negu norai ir užsispyrimai* Generolas Al, 
Hąig, labai daug norėdamas, neteko departamento, tab 
tarpu sekretorius Shultz ir toliau paliko sekretoriaus, pa
vaduotoju Stoesselį, nes geresnio nesimatė.

Stoesselis baigė kolegiją pirmu mokinių. Gerų, jaupų 
ir gabių žmonių žvalgai tuojau pasiūlė 1§ metų ^tOesr 
sėliui stoti į tarnybą. Jiems esą reikalingi tokio chąrąkte- 
rio ir taip galvojantieji jauni vyraį. Bet jaunąs Stoessel, 
būdamas nuosavybių pardavėjo sūnus, turėdamas progos 
baigti universitetą, nepasirinko siūlomo darbo, bet baigė 
Kalifornijos universitetą ir tada nuėjo Valstybės depar
tamento tarnybon.

Pradėjo nuo pačio žemiausio laipsnio. Buvp departa
mento skyriaus sekretorius. Pirmiausia buvo paskirtas į 
Venezuelą. Be ambasados raštinės pareigų, jis pramoko 
ispaniškai įr į trumpą laiką pajėgė susikalbėti su gyven
tojais ir vietos pareigūnais.

Buvo paskirtas porai metų į JAV ambasadą Sovietų 
Sąjungoje. Ten buvo porą metų. Jam užteko, kad galėtų 
pramokti rusiškai ne tik kalbėti, bet ir Sovietų valdžios 
laikraščius skaityti. O kai buvo paskirtas į Lenkiją, tai 
pajėgė ne tįk suprasti, bet ir kalbėti lenkiškai.

Gavęs atostogų, grįžo kelioms savaitėms į JAV. Pa
buvęs Washingtone, jis išvažiavo į Kaliforniją, pas sa
vuosius. Vieną rytą visai netikėtai jį pasikvietė prezi
dentas Niksonąs ir tarė: :

— Mes neturime, jokių. santykių sū-Pekino vyriau^ 
sybę, Tiė santykiąį munis' reikalingi, kad galėtume pa
veikti Pekinjvyriausybę ir atitraukti ją nuo Sovietų Są
jungos. Aš norėčiau, kad pats labai atsargiai užmegztam 
ryšius su Kinijos diplomatais ir pasakytum, kad JAV pre
zidentas norėtų Susitikti su pačiais aukščiausiais Kinįjos

žodžiai: lengviau yra xiuoti/iegu 
imti dėl to, }tad Jis atidavė Ža
nui Voiganui - Vožanui sidabri
nę žvakydę. Ir šia proga onan 
ypatingai prisimena, epizodas, 

(Nukelta j

v. buvo padaryta pertrau 
ka, kurios metu biivo pasistip. 
rinta užkandžiais 
tumis, kavute ir pyragaičiais:

STIPENDUQS ĮTEIKIMAS

Po uošvio laidotuvių, prieš 1 
vai., salėje pasirodė ir c. vald. 
pirm. dr. V. Dargis. Jam buvo 
skirta pravesti stipendijos įtei
kimo iškilmes. Stipendija buvo 
skirta darbščiai ir pasišventu
siai lietuviškiems darbams ir 
(R) LB idėjoms, jaunai žurnali
stikos studentei, tikrai lietuviš
kos išeivijos pažibai ir pasidi- 
džavimui Ramunei Tričytei, žur 
najistės Delfinos ir dailinin. Jo
no Trieio dukrelei.

I Dr. V. Dargis į iškilmių gar- 
. bės prezidiumą pakvietė šiuos 
garbingus asmenis: laureatę Ra
munę Tričytę, jos tėvelius Del
finą ir Joną Tričius, dr.V.Pliop- 
1Į ALTo atstovą Gr. Lazauską, 
“Varpo” redaktorių A. Kučį, dr. 
Danilevičienę, a.a. garbingos at- 
minties garbės pirm. dr. Z. Da
nilevičiaus našlę (dr. Zenonas 
Danilevičius buvo pagerbtas vi
sų dalyvių atsistojimu ir vienos 
minutės susikaupimo tyla), p. 
Eufr. Mikužiūtę, SLA pildomo-, 
sies tarybos atstovę, nuolatinę 
(R)LĘ rėmėją aukomis ir me
cenatą Kasilionį ir socialdemo
kratų atstovą- M. Pranckevi- 
čių. - . * ...

Laureatei prisegti gėlėms prie 
krūtinėės ir gėlių puokštei įteik
ti buvo pakviestos ponios Zuza
na Juškevičienė ir Antanina 
Repšienė. Laureatei kartu Su 
lj^.?doį ^stipendija buvo įteik- 
taFiri^gĮrbės aktas — adresas, 
kuris skamba sekančiai: - “JAV 
(R) LBpj'ds -gaiW ■bĮečėnataš, 
skiri^\ R^sj^aį'^&čfeiių sti-, 
pendiją jaunimo žiedui pakelei 
Ramunei' Tričytei. "Linkime Ra-’ 
miiei niekad nenuvysti' lietuviš
kame darbe.” Pasirašo: Tary
bos pirm, dr. Valentinas 'Pliop- 
Įys, valdybos pirm. dr.' Vytau
tas Dąrgis ir sekretorė Antani
na. Repšienė.” į

S tipped: jos mecenatui buvo 
griausmingai, entuziastingai -ir 
stipriai paplota. Jam pageidau
jant, mecenato pavarde bebuvo 
paminėta. y ■ ; . ■' ' /

Trumpą, jausmingą, nuoširdų 
ir malonų sveikinime ir linkėji
mo žodį, laureatės Ramunės gar 
bei pasakė dr. Vyt Dargis/Jis, 
taip patpąprašė laureatę Rarna-

lęt nebeeiųrj dabar j mane mer- 
Bako. O koki g a§ senas, kad kitą 

jauną riesteinfti^surangysiu ir už juostos už
kišiu! '

Iškratė petemis iš pypkės, išvalė ir užsikišo 
ją užjuok v ...

—» Vai, gerai, berneli, jaunam būti, laba! ge
rai 1 Pąipatai ir supranti tiį tuomet, kai pasenki.

— Tu/dėde, lafcns btiyki: tėvo, matyti, ant 
sprando neturėki. Hjd(ąs tątęs ųeyąržė, ir Mėį 
gyvenat kaip norljąj.

— Manai, vaikeli, knd mane Mėta mėšlyne iš
kapstė, todėl .aš tėvo neturėjau. Turėjau, vaikai.

(BumBaugiau)
J ų r * / »

«,>***'? * ■> uMi e i n i *»^.*
kirs 1KMTXK KlTUI ^AkAGlNX ''

. SKAITYTI DICNRASTJ "NAUJIENOS*4

rė šypsodamasis skerdžius
tės žlabytės ne kartą tėvas pabarė, bet ar nusi* 
gandai ? . -1

— Iš kur tu, dėde, žinai? — nustebo bernas.
— Kas tau galėjo pasakyti? Juk aš niekam ne
kalbėjau, o tėvas net motinai nepasakė.

t- Senis Gugis daugel žino, berneli. Jis tup 
akis ir mato, tik be reikalo nekalba.

Jonas užėjo kiemelin, prišliejo dalgę prie sie
nos ir patsai atsisėdo ant slenksčio greta su skef* 
džiumi.

— Tu manai, vaikeli, kad aš jaunas nesu bu
vęs. mergų nesu mėgęs, nesu mylėjęs? Vai, ir kaip

Jonas sustojo ties varteliais.
— Einu Ožkabalėn, dėdule. Tėvas sako, žolė 

ten tiek suaugusi, jog net pasviro, Seniai reikėjp 
pakirsti ją. t _ "

— Darbas niekur nepabėgs, ir pieva pasilikt 
toje pat vietoje. Kas tokioje karštėję dirba? Eik 
čion, prisėsk, pasikalbėsime, o ten dįenelė atveš, 
saulei žemiau nusileidus.

Mėgo senis paausintį burną, kai buvo gerai 
ūpas. O blogai nusiteikęs būdavo retai. ♦

— Tėvas bars, dėdule. Pasakys, kad tingi
niauju.

Senis išėmė pypkę iš dantų, nusispjovė, nųr 
šjųostė rankove lūpas ir vėl įsikando.

Du tris kart užtraukęs ir paleidęs ąukatyft 
dūmų kamuolius, kažkaip keistai į .Joną pą4» 
žiūrėjo.

— Bene tu visuomet vengi tėvo barimo, — ta-
Mąnau, dėl Verų-

Buvo giedri vasaros diena. Skerdžius, pargi
nęs iš rytagonių, pasisrėbė pas eilinį ūkininką 
skalsiai pienu pabaltintos sriubos, duonele užkąs
damas, ir dar giedresnė pasidarė jam diena. Pa
juokavo su šeimininke, pakirkė dar, paerzino vai
kus ir. trimitą už pečių pasikabenęs, nuėjo namo 
atsilsėti, prigulti, nes skalsiai pavalgius! ėmė 
miegas marinti.

Bet parėjęs namo neatsigulė, tik atsisėdo ant 
savo pirkaitės slenksčio, pypkę įsikandęs, dūmin
damas žvalgėsi į giedrias padanges ir laimingai 
šypso iosi.

Gerai vasarą, kai šilta ir giedra, kai paukš
čiai čiulba, ir medžiai žaliuoja, ir žmogus sočiai 
pavalgęs!

Gerai ir linksma gyventi!. ..
Sėdi ir džiaugiasi senas skerdžius, džiaugiasi, 

kad gyvas ir sveikas, kad jam linksma ir malonu. 
.Nenorėtų dabar pasikeisti savo likimu ne tik su 

ponu ar karaliumi, bet .net su pačiu ku-

• XT^siriys) 'i

' Tarybos prezidiumo pirm. dr. 
V. Plioplys kreipėsi 4 visus po
sėdyje dą|ywiyų£iųs: ir į

— Tgve ir dabar visi mėgsta.
Taigi, kad vįsi, tik ne mergos t Būdavo, ba- 

|*ft»i Žmona, verkią, pykstą, kai grįžtu iš vaka- 
njžkų, mergininkų pravardžiuoja... Ji, būdavo, 
koltojąaįj kęikią, o fhan tai tik linksma! Ir Dievas 
lipo, kodėl tglp? Ąodos, būdavo, kalbi sau, kad tu 
eri jab vedęs, kad merga tai merga, ne tau, o ki
tiems skirta, bet norisi pasibučiuoti, pasiglamo- 
nėtl Ir gana. O kai, užtikęs kur pakampėje, išbu
čiuoji, išglamonėji kurią, net tau diena šviesesnė 
pasidaro. Tris dienas junti džiaugsmą... 3u žmo- 
pg, bųdayo, pasibučiuoji, pasiglamonėji, ir nėra 
Uu ųei to džiaugsmo, nei to malonumo. Ir Dievas 
žino, kodėl taip? žmoną myli ir gailiesi, o mergos 
nei tų tiek myli, nei tu tiek gailiesi, o dažninusiai 
nei kiek nemyli, be| Višgi ji malonesnė ir gapa!...

— Linkimą! gyvenai, dėde, jaunas būnamas.
Mes taip nebegalint

— Vai, linksmai, berneli! Mergininkas aš bu
vau, paleistuvis, girtuoklis, nepraustaburnis ir 
blevyzgoti mėgau. Kiek man teko dėl to kentėti 
if iš bernų, ir iš žmonos!... Būdavo, tiek pri
muša. jog keliės sąvąįtes. su.jnėlyųėmis. vaikščio
davau. Na, būdavo^ Kad ir iš matręs vienas antras 
gaudavo atminčiai apsčiai.Nemenkus ir aš tu
rėjau kumščius. ( .

— Manau, nemalonu dabar atsiminti, dėdblp, 
nusijuokė Jonas.

*-*Kokism
— Ji, vaikeli t A§ ir dabar sutiktau, kad

ĄxNTĄA'A3 pleskys . ’

R. LIET. BENDRUOMENES TARYBOS 
IR VALDYBOS POSĖDIS

(R) LB narius,, kad kiekvienas 
savo 100 dol. auka padėtų susti-; 
printi .(R) Lietuvių Bendruofffe‘ 

yisui ; nes (darbus veiklą.

THt UTHUAMAM DAILY M1W1 

£xca$>t Saaday itf TJttaaab* fcvi te.
IL Titehiu 4IM1M

sybei apie JAV prezidento pageidavimą. Gavęs atsakymą’, 
ąš Jyms pranešiu-”.- - -. ■■ ' ■ V' •' ■ -;; ū'J ri? :

'ĮJž pores dienų diplomatas Stoessel gavo3 kiniečio 
pranešimą,'kad Kinijos vyriausybė nori šitą reikalą ap
tarti: Diplomatas Btoešselis visą reikalą taip tvarkė, kad 
prež. Nikšbfihš’ nuskrido į Kįpiją ir tarėsi sų Kinijos 
vadais. ' -. : ’ . ’ ' . • . -t ri

Diplomatas Stoessel buvo JAV ambasadorium Mask
voje. Jo žinioje .-esantieji tarnautojai išaiškino Maskvos 
žvalgybos įtaisytus klausytuvus Amerikos ambasadoje. 
Stoesselis pačiam. Molotovui, nurodė, kad šitaip nedera 
elgtis, kad jokie save gerbiantieji valstybės yyrai šito
kiomis priemonėmis nesinaudoja. ■

Stoessel buvo-vienintelis diplomatas, kuris, pratar
navęs Valstybės departamente 41 metus, nuo paprasto 
tarnautojo pakilo iki Valstybės sekretoriaus pavaduotojo. 
Faktinai, jis valdė departamentą prie sekr. Hai 
valdė prie sekr. Shultz. Iš įtakingesnių Vatstyl 
tamento pareigūnų, Stoessel bųvp geriausiai informųųtas 
apie Lietuvos pavergimą. Jam buvo žinomi visi Kerstęno 
komiteto liudijimai, gauti dokumentai ir Lietuvos' parei
gūnų pareiškimai. -'••• \

Diplomatas Stoessel turėjo gerą atmintį. Jis kiek
viena proga ne tiktai rusams, bet ir kitiems užsieniečiams 
trumpai ir aiškiai išdėstydavo, kodėl JAV nepripažįsta 

ką sakei ir suprantu, ko nori. Ąš pranešiu Kinijos vyrįąų- j Lietuvos inkorporacijos į Sovietų Sąjungą. - ' • •

ta eini berneli? — užkalbino ji 
dalge ant pečių Joną Kukį. - 

pripili’

PabUihed
1739 S*. Mtmč,

_ . - ■ ■ - —- - . . . ;—
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ĄTĘJUSJĄ PAMINĖTI

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME

PERKRAUSTYMAJ

(Pabaiga) ‘’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

RADIJO JEIMOS VALANDOS

JOHN ŠEŠTOKAS

Iškilmės buvo baigtos poeto 
Maironio giesme, Lietuva Bran-

AM8ULAMSO 
PATARNAVIMAS

Ofise telefonas: 776-2830,
RMKįoeijM 444-5545

čienė, SLA,atstovė E. Mikužiu, 
tė jr “Varpo* redaktorius A.Ku.

Visą (R) LB posėdžio eigą ir 
stipendijos įteikimo iškilmes 
fotografavo Ciprijonas Genu-

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Apdraustas perkrausimam 
M fralrty atitumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 374-im arba 37M9to

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

kpygos turinys suskirstytas į 
astuonias dalis:

Į. Fila(elisty Draugijos “Lie- 
|U¥S” istoriją (Ę- Jašiūnus);

2. Ą concise of the Lithuania 
Philątelislię Society (R. Jurė-

7159 Se. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60829

____ RADMO PROGRAMA

Saniaima IWfeRadiio progra- 
na Nąiu«ioto Anglijoje. U stoties 
^LYN, 1380 banga AM. veikia tek 
tnadieniąia nuo 8 iki 8:30 vai ryte, 
perduodama vėliausią pasauliniu 
tinių santrauka- Be to. komenta
rai, muzika, dainos. 
Pasaką- šią program

Vedėja — Aldona Oaukut 
Tatefj 778-1543

M>rė 1972 metų rugsėjo H|ėn. 29 d., sulaukęs 85 metų 
amžiaus. Gimę? Lietuvoje, Pąųevėžio aps., Raguvos vaisė., 
Vadoklių parapijoje, Alančių jjaime.

Palaidotas Lietuviu Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: mylinti žmoną Barbora, gimusi Po- 
sūnūs Albert jr Thomas, jo žmona Charlotte, duktė 

iiouard

Seselių pranciškiečiu rėmėjy meti
nis seimas įvyks sekmadienį, spalio 
3 d., Tėvų Marijonų vienuolyne, 6336 
S. Kilbourn St. 11 vai. lyto šv. Mi
šios. Pietūs 12 va). Kviečiame visus 
dalyvauti seime ir paremti seseles 
pranciškietes. Kviečia apskrities val
dyba.

Rožė Didžąalvis, rast.

Leidimai — Pilna apdras^s 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŽERRNAS. T.L 925-8063

3- Lietuviškas filatelijos veik
los apžvalga (V. Lesniaųskąs);

4 Filatelistų Draugijos “Lie
tuvą" parodas (J. Ądoiftėnas);

5. Rępręąen latrinis Lietuvos
pašto ženki? rinkinys (V- Pr- 
bonąą); „

6. Jubilięjinįąi perspausdini
mai (J. žygaą);

7. Paminėtini žinių šaliniai 
su Lietuvos f>|a|ęlija susipažinti.

8- įvairi kita filatęjinė me
džiaga.

Tiek fotografijos, tiek ir nuo
traukos, nežiūrint ar tai pašto 
ženklų kopijos ar bet kokie kiti 
vaizdai, labai rūpestingai ir 
tvarkingai suklasifikuota ir la
bai ryškiai atspausdinta. Manau, 
kad kiekvienas lietuvis, kuris

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapume t 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33718 
TeL (8132 321-4206

R. LIET. B-NĖS TARYBOS
IR VALDYBOS POSĖDIS 

(Atkelta iš 4 psL) ' 

kai turiu imti,kai lietuviškai vi.

Upytės Draugiško klubo narių susi
rinkimas įvyks penktadienį, 'spalio 
1 d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
kviečiami atsilankyti. Po susirinkimo 
bus vaišės. A. Kalys

šeštadieniais ir aekmalieniaif 
nuo &30 iki 9 JO v*L ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

truuUuoftmM ii nOay *todij« 
Marui—tto Parka.

aus.
Helen Reeves, jot vyras Edward: anūkai
Reeves, jo žmona Mary, gyv. Mississippi; Bonnie Reeves 
Zimmerman, jos vyras Randy; David Šeštokas, Jill šešto
kas ir Albert šeštokas, kiti giminės, draugai bei pažįslaipį.

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau jį4>csuarjši. bet rpes anksčiau ar 
vėliau pas Tą ve iiueiume Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:'
žmona ir

nis apipavidalinimas ir priežiū
ra. A. Beieškos. Atspausdino M. 
Morkūne -spaustuvė, 3001 W. 
59th St., Chicagbi^L 60629. '

Septintame leidinio puslapy
je atspausdinta Draugijos įkū
rėjo ir jos garbės nario Igno

mūsų maloniosios 
konsulės Juzės; Daužvardienės 
paveikslas.

Tohaū'šėką dabartinio Drau
gijos pįninipinko Joijo Adomėno 
įvadinis žodis, kųf trumpai, bet 
gaąa vabzdžiai nesakomą Drau
gijos Ūksią! ir kaip jie- buvo 
§|ekianfi.. ■

Be šio įvądįpjp žodžio, visas

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

OR. PAUL V. DARGIS 
•YDYTOJAI it CHIRURGAS 

"W—*to**l>t CMMMašty idteikaa 
M*41 etom Mraktortoc

1938 S. M. W.iiitiiitoi, Ik
TaiiANDOS; 3 .į darbo didomki ir 

kat astrą 8—3 ni
TaL: 50-3727 arba 562-2719

ILACXAWIQQ
U2Ą 5YE8T 69U STREET REgaHic 7-1111
11828 SOUTHWEST HIGHWAY, Palm HUM, HL >74-4411

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PUSL8S IR 

' PROSTATOS CHIRUąGUA > 

2656 WSST 63rd STRUT 
Valandom antrai 1—6 popiet.

Filatelistų draugijos “Lietuva 
apžvalginis leidinys

— Indira Gandhi turėjo pa
skubomis grįžti iš Maskvos, nes 
jos marčios trys draugai buvo 
suimti už žmonių žudynes. Indi
ra Gandhi dai. turėjo aplanky
ti Taliną.

Dr. Jonas F. Mažeika 
DDA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Page 06054 

DIL A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYU: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

V^ionApg pagal susitarimu.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

žais. Pati susimaišau ir nebeži
nau kas yra teisus ir kurių pa
vyzdžius sekti. Tokiais ątvčįąis. 
grįžtu prie ąayo tęvų. Jie man 
primena, kąd pirmoj vietoj esu 
krikščionė įr lietuyąitė. Žmogui 
būti tuom, kuo esi, yra aukščiau 
sias uždavinys. Džiaugiuosi, kąd 
kelrodžiu turiu tėvus įr jus vi
sus čia susirinkusius. Jūsų pasi
tikėjimas manimi, mane jaudi-

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telef. 476-2345

GAIDAS -D Al Ml D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742Leidiny^ — knyga, turinti 

88 lįpksusinip popieriaus lapus, 
didelio fprpaąto, su daugybe 
nuotraukų .ir ■fėfugt-afijų, kie
tais ir gana skoningais viršeliais 
tekaštuoją tik 8 dolerius. Leidi
nį išleido Lietuvių Filatelistų 
Eįr^ugija, 3329 W, 66th St., 
Chicago, IL 60629.

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

tokiu adresu:

TURIMI 

KOPLYČIAI 
VISOSE MUŠTO 

DALYSI.

O ką planuoju ateičiai, tai vis 
tebėra tirštame rūke. Norai yra 
dideli, bet pajėgumas ir aplin
kybės kartais susiklosto visai 
priešinga kryptimi Vis norisi 
ką nors parašyti ar sukurti, bet 
vis susiduri su kasdieniniais už
daviniais — darbu ir mokykla. 
Kartais labai pavargsta ir nusi
viliu. Viena mintis-visuomet 
mane pakelia, kad visi sunku
mai davė man tikslą. Gal jis ne
visai tobulas, bet noriu baigtį 
mokslus, kad galėčiau ginti sa
vo nusistatymus. Todėl pasirim 
kau žurnalistiką, kad turėčiau 
gerą įrankį—tai' plunksną,išreik- 
ti savo nuomonei. Žinoma, ma
no jauname amžiuje, tos nuo
monės ir įsitikinimai yra labai 
nepastovus dalykas.

Įėjusi į universitetinį pasaulį, 
susidūriau su įvairių pažiūrų 
žmonėmis. Vieni pasvrrtę kairėn, 
kiti dešinėn. O kiti tvirtina^kad 
geriau neturėti jokios nuomo
nės. Tada neturi rūpintis prię-

rreM įimtai popnln for fra«h attinf 
kert they m abo great for creatine luicioui 

DMettNwU. Sponge cake eupc fowtod 
d oocoaoi are the nešta for • apidfod

see go be weed another time to epoas 
frftaaih fsao, x hyw fMi toe cream in parfait

MerOyg'Wt A m to tto market from mid-Joe 
A^m. W Oto tM WMt of this short eeeeaiu we 

when oi n the menu etile for fruit. AM 
e M tbetr peek for use througheert

Chery Nerti
ttadi . . 1 peck>c« o*.) weea ,
> / j cheese, softened J *

< I tablespoons sugar
7 2 teaspoons lemon Joko

HMtoeeh 1/3 teaspoon gusted lemon

lieki eff 
towati Ikn thaae Chei 
with

US

Kas liečia . lietuvišką veiklą, 
tai jaučiu, kad priimdama šią 
stipendiją, prįsiįmu ant savo pe-. 
ęių didelę atsąkomybę. Abejoju,] Redagavo E. Jasiūnas. Meni 
ar būsiu pajėgi tęsti, ką esu mū
sų lietuviškame gyvenime pra
dėjusi. Suprantu, kad ne toką 
buvo jūsų gęrąširdiškumo tiksi 
las. Bet kadangi prisiėmiau nešr 
ti, tai neturiu teisės atsisakyti, 
turiu ugdyti lietuviškumą ir toT 
liau. Iš visos širdies dėkoju.Rę- Sakalo. (18924976) nuotrauka 
^rgantžųidiaLI^lėfHvi :̂ :fiendruoi j o 8-ajame 
menei ir ypatingai jos na
riui, nežinomam mecenatui uz 
suteiktą progą be finansinių rūi- 
pėsčių tęsti savo mokslą. Tikiuo
si, kad Hugo vyskuppo minti? 
mi, ateityje turėsiu galimybę ką 
nors duoti, vietoj, kaip šiandien, 
ėmusi; Dar kartą visiems ačių 
labai”. (Ilgas, griausmingas plo; 
j imas).' '

Po jos kalbos, buvo paprašy
ti tarti kelis žodelius ir jos tė
veliai. Jų kalbos neperduosiu, 
nes reportažas ir taip jau peril- 
gas. Dar trumpai laųręątę pa
sveikino ALTos atstovas Gr. 
Lazauskas, ponia dr. Danilevi-

DR. FRANK PLECKAS 
' OPTOMBTR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

26IS W. 71* St TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius

ir ueonUct lensed.

i Magdutės 
veda StcxKX 
Aal Biznio 

r&atoU -
bei dovjhų krautume. i. 

Brokai, U. Beetoa, Mm.
fetolMaa MB-Xtf. Ten pat g>u- 
oaffiOF ’'Naujienos", didelis pasi- 
rinktinąjį betnvUlnj knygg ir ūe- 

tanifcu dovanu-

packag* cpm<a cake 
deoert cnpa (6 cups) 

nap flaked coconut .
toaatod t'

. enp water and 1/1 enp 
One k S adonteu Bla^d comstereb and 2 tabU*poona 

Wtofe Add to chanfaa. Coek Maying constantly, until thidk- 
Med and MMth. Add toaea. CboL Combine cream eb^rr^,. 
S tihto<te*to Rto toonm Mee and peek Mit until ameoOu 
Fteft wtode W daowt cdpa with cream eheeae ndxtum. Refl 

toasted wmtoBmU Mmobf aanoa toto fMteato Ifatevi

pavergtos Lietuvos praeitimi, šį 
leidinį turėtų įsigyti. M

Juozas žemaitis

ihf tei 
tobtontqM hated

NARIAI:
Ckie&fos

Ltotivfę

LAšd atariu
Direktorių

F r



ALEKSAS AMBROSE ” Naujienoms paremti.

kultūrines chicagos lietuvių ,-A,r 
ORGANIZACIJOS ' muqVs, iš Marquette Parko, Chi

cagoj, užsisakė Naujienas. Dė 
kojame abiem.

— B. Aniulis, iš Marquette 
Parko, Chicagoj, lankėsi Nau
jienų e, pratęsė prenum.ra r ir

(Tęsinys)

Pirmuoju Lietuvos konsulu 
Chicagoje buvo paskirtas pulk. 
P. Žadeikis. Paskyrimo rašto 
įteikimo ceremonijos įvyko Chi- 
cagoje kovo 8 d., dalyvaujant 
Lietuvos atstovui Washingtone 
K. Bizauskui. Ta proga sureng
tose vaišėse dalyvavo ir būrys 
čikagiecių: dr. A. Zimontas, L. 
Gaižaitė, adv. K. Gugis, inl 
Pauliukonis, J. Hertmanavičius, 
kun. A. Skripka, dr. A. Graičiū- 
ras, kun. K. Olševskis, J. J. 
Elias, adv. K. Jurgelionis, AŽe- 
maitis, adv. A. šliakis, dr. K. 
Drangelis, adv. F; Bračiulis. 
adv. J. Bagdžiūnas, S. Kodis ir 
kiti.

Estate): J. Mackiewicz, G. Lu
cas, V. M. Stulpinas, A. Grigas, 
B. Kazanauskas, T. J. Kučins
kas, E. W. Baks. N. C. Kruko- 
nis, F. Young, S. L. Fabion, C.
P. Suromskis, J. Namon, A. N. įteikė $11 Naujienoms paremti. 
Masiilis, A. Kairis, B. A. Le
mont, M. Rozenski, S. P. Koz- 
well, A. Berzinski, J. Dargis, J. 
Sinkus, S. J. Dargush, A. Bru
žas, R. Gasiūnas, W. Gritėnas, 
A. K. Masiulis, Margaret Micke- 
viče. L. Švėgžda, A.Visbaras, K. 
J. Mack (Mačiukas), J. Rekash, 
J. Dovidaitis, J. Yuškevičius ir 
P. Kazimer. Iš v^so 33 nariai.

Fhiladelphijoje įvyko penkta
sis progresyvių draugijų atsto
vų Siimas, kuriame buvo įkur
ta Amerikos Lietuvių Taryba.
Dalyvavo 127 delegatai. Seimo York, Pranas Jonel;s, iš Mar- 
prezidentu buvo Si. Gegužis,' quette Parko, Chicagoj,. Ieva Ba- 
sekr. — A. B. Strimaitis. Į Ta- rJenč, iš Bloomfield Hills, Mich., 
rybą buvo išrinkti šie darbuo- Antanas Norgėla, iš J-Įot Springs, 
lojai: adv. F. J. B’agočius, adv
N. Rastenis, S. Kuodis, D. P. tersburg

i Pilka, V. F. Jankauskas, red. S. 
. Michelsonas, red. J. O. širvy-

širdinga padėka.
— Sekantieji skaitytojai pra

tęsė prenumeratą vieneriems 
melams ir pridėjo po $10 Nau
jienų paramai: Vladas ArmaEs, 
iš Baltimore, Md., Leonas Era- 
zauskrs, iš Cleveland, Ohio, 
Aleksandra ir Alfonsas Budni
kas, iš Amskrdam, New York, 
J. Fedorovičius, iš Dorchester, 
Mass., Algris Liepas, iš Laramie, 
Wyoming, ir Zyzai, iš South 
Haven, Mich.: po $5 — Map-

1925 m.
Studentų Kultūros Ratelis 

Northsidėje įsikūrė 1925 m.Jam 
priklausė Amerikoje gimusios 
liJuvaitės studentės, kuriom rū- [ 
pėjo įvairūs lietuvių istorijos 
klausimai. Jos stengėsi susipa- 
rnti su lietuviu tautos praeiti-Į . " 4 * * V T ’4v. . . Idas, red. h. Augustas J. V.mi, papročiais, litera turą ir kt.,

Svarbiausios ratelio organiza
torės buvo Lenkartaitė. D. Kai-r 
ryte ir E. Mikužiūtė. Rateliui 
ilgą laiką pirmininkavo Lenkar-j 
taitė. Narės susirinkdavo bent 
kartą į metus ir pasikeisdavo 
nuomonėmis apie įvairius 
tuvą liečiančius klausimus, 
skutinė ratelio pirmininkė 
vo mokytoja A. Kairytė - 
įaitienė. Ratelis 
950 metais.

1926 m.

Lie- 
Pa- 
bu- 

Pra-
Rkviduotas

Buvo įsteigta Lietuvių Nek įl
iejamo Turto Taryba, inkorpo. 
ųota 1925 m. sausio 12 d. Nau- 
ienose per keletą metų turėjo 
kylių “Namai ir Žemė”, kur. 
redė. V. Mankus. Jos valdyba— 
įdv. T. J. Kučinskas—pirm., J. 
Buškevičius—sekr., ir A. N. Ma- 
iulis/— ižd. Į Tarybą įėjo se
gantieji namų pardavėjai (Real

r

Mamai, — ParimusNcmL — Pardavlmvi 
UAL ESTATE FOR SALE

BUTŲ NUOMAVIMAS
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: • Uįė/ 
MUTUAL FEDERAL SAVINGI 

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-77

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 71 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE «.

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233spalio 8 d., 7 vai. 30 min. vaka
ro Jaunimo Centro kavinėje. 
Paskaitą apie VLIKo susiorgani- 
zavimą, paskirtį bei sudėtį skai
tys Algirdas Kasiulaitis. Taip 
pat bus pristatytos trys VLIKą nias. Savininko paskola 10%. 
sudarančios grilpės, būtent: Lie-j 
tuvių Fronto Bičiuliai. Lietuvių : 
Krikščionių Darbininkų Sąjun- ; 
ga ir Lietuvių Krikšičonių De- ; 
mokralu Sąjunga.

Visas jaunimas ir jo organi- Į 
zacijos — Jaunimo Sąjunga, 1 
Studentų Sąjunga, skautai, atei
tininkai. neolithuanai ir plačioji j.

, visuomenė maloniai prašomi 
šioje vakaronėje dalyvauti.

VLIKo Tarybos Jau
nimo Komisija ' - 

; i ------------------- - : I

Micpovilius, iš Broctkon, Mass.
-— $2. Dėkojame visiems.

— Sofija Pleštienė, ilgametė 
Jušmcntas, iš Spring Valley, Ill. Naujienų skaitytoja, norėdama 
— $5 už kalendorių, o Bolius padėti dienraščiui išvengti eko- 

Į nominių sunkumų, iš savo san- 
• taupų paskyrė $20. Nuoširdi jai 
i padėka.
j — Š.m. spalio mėn. 3 d., sek- 
madienį, 3 vai. popiet, Lietuvių

i Tatuiniuose Namuose (6422 So.
4 Kedzie Ave., Chicago, IL 60629); 
? Amerikos Lietuvių Taryba (jos 
I Visuomeninių Reikalų Kcmisi- 
Į.ja) rengia svarstybas Lietuvos 
i laisvinimo ir išeivijos veiklos 
! klausimais. Jcse dalyvaus St.
Lozoraitis, Jr. (iš Romos), dr. 
D. KrivickasJ(iš' Vašingtono) ir 
rašytoja D. Bindokienė (iš Či- 

j.kagos). Visuomenė kvięčiama 
dalyvauti. Įėjimas veltui. Aukos 
nebus renkamos.

Ark., Alfonsas Plepys, iš St. Pe- 
Beach, Fla., ir Juozas*

Grinius. Prie minėtos Tarybos 
narių Seimo tarimu akredituoja 
po tris atstovus sekančios nacio
nalinės organizacijos: SLA, AL
TS, TMD 'ir LDLD.

(Bus daugiau)

— Per Detroito koresponden
tą A. Sukauską gavome sekan
čias aukas Naujienų paramai: 
D. L. Organizacijų Centras 
$25, švyturio Jūrų šaulių kuopa 
— $20, BALFo 76 skyrius — 
$15, ir duosnus rėmėjas Teda
rąs — $20. Dėkojame Detroito 
organizacijoms, Tedorui ir A. 
Sukauskui už jo ’bendradarbia
vimą. i.

— Dėkui K. Januškai už $10

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO ' RAILOS 
' NUŠIBASTYMAI

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

Į

C.

y

s

nė.
saulę šviesės-

Amerikos Legiono Dariaus - 
Girėno posto Nr. 271 50 metų 
sukakties banketas įvyks š.m.
spalio 8 d., penktadienį, May- I misija, turėdama tikslą supa 
field salėje, 6072 S. Archer 
Avė., Chicagoj. Pradžia 6 vai.
vak. šio banketo pirmininkas;
yra John Paukštis. Rezervą^
cijoms galima jam paskam
binti tel. 523-0546. Bilietų ga

lima įsigyti ir Naujienose.

PAŽINKIME VLIKĄ

VLIKo Tarybos Jaunimo Ko-

j žindinti jaunimą ir visą yisuo- 
• menę su VLIKu ir jį sudaran
čiomis organizacijomis, ruošia 
penkias, vakarones Jaunimo 
Centre su šūkiu “Pažinkime 
VLIKą“./
. , Pirmoji vakaronė įvyks š. m.

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS. SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

g 4030 Archer-VI 7-1515
S’.'.WA'ASSSW.'A’A'AS’.W.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

< *

LIUCIJA

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 7

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) .
Siųsti čeki: <

KAM MOKĖT! NUOAVĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga- 
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji-

Brighton Parke. >

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. įrengtas skiepas., Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72.-rą ir Campbell. .

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

PARDUODA TAVERNĄ, gera-, 
i me rajone, su' sale.' 4 butai 

y priedo, sklypas.
Skambinti’ 254-5311 

po 5 vai. popiet, arba 
savaitgalį — 356-6613;

ir

Miko Šileikio apsakymu knyga 
“Liucija'’ jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja Eetuvii*. 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas .

R79O !. liuiiy guaranteed r wording pan.autenų. 6729 So. Campbell I fun time at home. Weekly paychecks 
Ave.. Chicago. IL 60629.

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

S250 WEEKLY PAYCHECKS 
(fully guaranteed) working part or

ILEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto įsigis 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr®lj 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
T»l. 927-3559

D Ė M E $ I O 
42-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTC 
Tiktai $120 pusmečiui autome! 

Liability apdraudimas pezuiz.
kims. Kreiptis:

«M5 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-3775.' ' A

Dengiame ir taisome visą 
šią stogus. Už darbą gar 
tuojame ir esame apdrau:

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenut

Chicago, lt 60629
434-9655 ar 737-17

• SUSIVIENIJIMAS LTETLTvTU AMERIKOJE
jn geniausia, didžiau sis Ir turtingiausia lietuviu tratemalmė or- 

tauliaclja, lietuviams Ištikimi tarnaujanti jau per R2 metui.

£LA — atlieka kultūriniua . darbui, gelbsti tr kitlema, tori® tuos 
diihua dirba.

SLA —Ifcnokėio daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
apdraudę savo nariama.

SLĄ.— apdraudžia pigiausiem.^ kainomis nr^Uo pelno. n> 
rknu patarnauja tik savišalpos parrindu

Kiekvienas lietuvi? tr lietuvių draugai 
Suit vienijime apsidrausti iki $10.000.

SLa — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowmem 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, rėkiančias: 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžžAL

SLa — vaikus apdraudžia pigia terminuoti ipdrauda: uš 
<1,000

SI A — knopu

tpdnudof runuį temoki tik $3.00 metami.

vyra riso*e lietuviu kolonijose. KreipkKėf 
I savo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės 1

GUIt« kralpth tr

LITHUANIAN

mailed directly to you from Home 
Office every Wednesday. Start im
mediately. No experience necessary. 
National company. Do your work 
right in the comfort and security of 
your own home. Details and applica
tion mailed. Send your name and 
address to:
AMERICAN FIDELITY COMPANY, 
Hiring Dept. 77, 1040 Lone Star Dr., 

New Braunfels, TX. 78130

f

SLA iscr&šytl

tiesiil Į SLA C®ntnu

ALLIANCE OP AMERICA

T*L dlžl K634XU

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy- 
tojoj.jteuomenės'veikėjo ir rašytojo atsiminimųjų .

Dr, A. Guaxtt — MINTYS ER DARBAI, 259 psk liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
fusirupinim^_-________ _______ ___________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 

Dr, A J. Gnasen — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik

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

dedant 51 penaus timo išlaidom a

*8.00

*4.00
*3.00

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE, 68-tos ir 
Rockwell apyl. išnuomojamas 
4 kam b. butas. Darbo dienomis 
skambinti 471-1630 susitarimui 
po 6 vai. vak., o šeštad. ir sek
madieniais skambinti visą dieną.

MISCELLANEOUS 
įvairus dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological* 

Tarot Card Readings
$10 x j

5 ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Are.

Tel. 523-3685 (Pr.)

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali datų 

padėti teisininko Prano SULC 
paruošta^ — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, -Sūduvos’’ 
kleista knyga su legaliJkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje

PardiriEM. tr Tišrmtr
2£« W««f m
T»L JlIpvMfe ZrlWl 

■■HMBMnamuENnsnmK

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus '

P. MEDAS, 4059 Arete Aww
Chicago, HL 60932. Tai. YA 7-59

M. ŠIMKUS "
r Notary, Public .

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Miphwood, TeL 254-745
Taip pat daro&F. vertimai, gimini 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr 

švmai ir kitokie blankaL
* SSBSffl

HOMEOWNERS POUCV
P. Try^Hti
J2M14 W. ♦5** M 

ūį

itat* Fr,r> Lre fo-

f9” Advokatas - 
GINTARAS P- ČEPSNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki B vai vakaro, 

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, I1L 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. KRIZGYS
Darbo valandos:

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

$606 $. Kedzl* Ava. 
Chkapo, 11L 60629
Tel.: 778-8000

*2.00

PATS SKAITYK m DAR K 
TUS EARAGENK SKAITYTI

6 — N su j I on os, Cblurgo,

Naujienos, 1739 S. Halsted Si ;;
Chicago, IL 60608 LTW Bau HAL8TKD ST- CHICAGO, IL IMU




