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VOKIETIJOS UŽSIENIO MINISTERIU 
PALIKTAS HANS D. GENSCHER

r- VOKIETIJA NORI JAV DRAGGING ŪMO, BET NENORI 
NVO AMERIKOS PRiKLAVSYTI, — PASAKĖ H. KOHL

4 BONA, Vokietija-. — Naujas : — Bė Amerikos apsaugos, be 
Vakarų Vokietijos kancleris;Hel- jos protekcijos, Federalinė Vo-
milt Kohl, 'posėdžiavęs' kelias ; kieti ja nebūtų tokia, kokia ji

- toliau aiškjnovalandąs su parinktais ministę- yra šiandien, 
riąis, pirmadienį, sukvietė ląik- kancleris Kohl. — Tai reiškia — 

draugingumas ir kooperacija, 
bet ne priklausomybė.

- — Normalu, kad Vakarų Eu
ropos prekybos santykiai su So
vietų Sąjunga keistųsi. Jie kei
čiasi ir dabar, kaip jie keičiasi 

•ir privačiame gyvenime, — aiš
kino toliau naujas kancleris.: 
— Mes negalim (reikalauti iš kito 
to,, ko negalime iš mūsų pačių. 
Kaip prie kanlcerio H. Schmidt, 
taip ir dabartinė Vokietja past-j 
liks stipri JAV bendradarbė.

Kancleris Kohl pranešė laik
raštininkams, kad antradienio 

-vakarą jis skrenda į Paryžių, 
kur tikisi pasimatyti su prezi
dentu Miterandu ir aptarti Vo

kietijoje įvykusias pakaitas.
'Kohl pritaria dujotiekio ** 

\ > \ vamzdižams
Naujas "kancleris H. Kohl pa

reiškė,' kad jo \yriausybė ne
kliudys; vamzdžiams nutiesti iš 
Sibiro*|aVakarų Europą. Sutar- 
•jis tuof reptahi,. jau pas^ašvta, 
naujoji; vyriausybė jos nekeis ir 
nekliudys dujų < vamzdžiams

raštininkus ir padarė kelis pa
reiškimus. S- LT v ‘

(■— Vokietija nori JAV drau
gingumo,: Vokietija yra JAV są
jungininkė, bet Vokietija nenori 
priklausyti nuo Amerikos.
-iį'; ' 7 * ’
jVak? Vokietijos parlamentui 

pareiškus• nepasitikėjimu buvu
siam kancleriui. H? Schmidt 
p ar lamen t a s ‘ nauju • kancl erių 
tuojau išrinko kęflcščiohiu de
mokratų vadą Helmut Kohl. Jis 
sudarė naują kabinetą/ aptarė 
kelis svarbesnius . reikalus su 
naujais minisleriais, padarė ke
lis pakeitimus, o vėliau atsaki
nėjo £ laikraštininkų klausinius.

Genscher paliktas tržsįenio 
reikėjų ministeriu * I

Visus la&aušiai nustebino- 
naujo kanclerio Kohl praneši1 
mas, kad jo kabinete užs. reika
lų ministeriu pasiliks Hanš Diet- 
rich Genscher. : 'f '..', \ \\ 
. Genscher buvo laisvųjų (Įem'p- 
kratųt-'parJtijos. pini^^kas. Ka
da pattija pralaiiriėjoįrinkinius

Pietų Vokietijos,Kova rijos kalnų v<

venimą buvo politinis realistas,' 
aš taip pat esu realistas, tai niu-' 
du sustarsime, — pareiškė kanc
leris Kohl.

buvo ^rfidFtąs.in^^^egUs.

vadas^patare-nepareikel.i nepąsL 
•tikėj vėles. • '^ąU
duotF^Žt^ - režSi^^j n^u'jr- 
kimaąv.^ą^P; 4^
•rieji dęnibkr^t'af. nepravedė .nė 
yieno-jafstųvo^.Mėsės seiniejį,. bet 
H. Kapj nutarė• pareikšti ngpasi- 
tikėj intį kancleriu. Šchmidt • ir 
pasinaudoti laisvųjų demokratų 
balsai ''dabartiniame, parjamen-. 
te. Krikšč. demokratu vadas nu
tarė pravesti Genscheriui ir vėl 
valdyti- užsienio ministeriją.

Kancleris Kori rengiasi 
k skristi j Paryžių

-pravesti.
-JžFętteralinė Respublika turės 
- palaikyti; ryšius su -Hoeneckerio 
; vadovaujama Rytų Vokietija. 
Tie santykiai ir ateityje bus pa

laikomi. Pirmuose susirinki
muose jo vyriausybė kels lais
vesnio žmonių judėjimo klausi
mą. • '
• kancleris Kohl, išskrisdamas į 
Prancūziją,’pasiėmė ir užsie
nio' reikalų minister} Genscherj, 
nes pasitarimų metu gali kilti 
klausimų, kuriuos Genscheris 
geriau žino, negu pats kanc
leris.

■—.Miterandas visą savo gy-

_____________ 4'1
ŠVEDAI BANDO 

IŠKELTI NARLAIVĮ
- STOGKHOLMAS. — Švedijos 

laivyno vadovybė, nustačiusi, 
kad nepažįstamas narlaivis pri
artėjo prie Švedijos pakraščių 
ir bandė įsmukti į svarbesnius, 
uostus, nepaleidžia jo iš akių.

. Kada Sovietų narlaivis pra-| 
deda judėti, tai švedai paleidžia ' 
naują gylio bombą, patardami 
Sovietų narlaiviui iškilti į pa
viršių ir pasakyti, ko jis ieško 
švedų vandenyse.

Praeitą penktadienį atsirado 
švedų malūnsparniai ir karo lai
vai, turėjusieji priemones nu
statyti, kurioje vietoje tas nar
laivis gulėjo, paleido kelias 
bombas, bet neprivertė jo iškilti 
į paviršių. Antradienį jis vis 
dar sukinėjosi * dugne, švedai 
laukia. Jie nenori pramušti sky
lės nerlaivyje, nes jiems rūpi 
patirti, ko rusai ten lenda.

i
I

— Kinijos užsienio reikalų 
ministeris Huang Hua pasakė 
Jungtinėse Tautose kalbą apie 
Trečiojo Pasaulio valstybes.

— I^enkijos geperplaLturi pa
ruoštą įstatymb projektą, kuris 
likviduos Solidaumo judėjimą.

KALENDORftLIS
Spalio 6: Brunonas, Buivy

das, Eivydas, Guoba, Kybelė.

Saulė teka 6:52, leidžiasi 6:25.
Oras šiltis, Bs.

Kongreso atstovas Martin Rtrsso kandidatuoja j JAV 
Kongresą naujam terminui. Buvo sušauktas rėmėjų 

aubuvimif Coodesa del Mar salėje.

LAKŪNAI IŠKĖLĖ I PADANGES 
SIRIJOS KARO CENTRUS

IZRAELITAI YRA ĮSITIKINĘ, KAD SEKMADIENĮ SIRIJOS 
KARIAI NUŠOVĖ 6 IZRAELITUS, SUŽEIDĖ 22

BEIRUTAS, Libanas. — Iz
raelio lakūnai pirmadienį labai 

‘ taikliai puolė Sirijos karo jėgų 
’įrengtus centrus, iš kurių Siri 
jo kariai sekmadienį labai-vykm 
šiai apšaudė Izraelio karius.

Užpuolimas buvo slaugus ir 
visai nelauktas. Užpuolikams 

•pavyko užmušti šešis, sunkveži
myje buvusius Izraelio karius 

j ir 22 sužeisti, 11 labai snukiai. 
: Gydytojai stengsis išgelbėti juos, 
J bet patys gydytojai abejoja, ar 
Jiems pavyks. Kiti 11 karių at
sigavo ir jau rodo stiprėjimo 
žymių.

Užmuštieji paskubomis nuga
benti į gimimo ar gyvenimo vie
tas ir laidojami. Veikiantis Iz
raelio įstatymas liepia kariuome
nės vadovybei tuos lauke 

Įmuštuosius tuojau gabenti 
mo, atiduoti artimiesiems, 

___ ____  _ ____ J palaidotų, t . _ t
- "SARON AS *G A BITS, BET 4 ( Provokacinis ramiai prava- 

ŽIAURUS IR SUKTAS į žiimfančiųIzraelio karių užptflTT 
mas sukėlė didelį pasipiktinimą.

JEBIZALĖ. . Izraelio ka- izrae]iįaį reikalavo išaiškinti, ruto. Palestiniečių vadas Arafa- 
liuomenes vadai pripa įsta. kad kas užpuolė pravožiuojančius las pareiškė, kad jis išvažiuos 
gen. Ariel šarenas yra gabus karius ir jiems atkeršyti. Vienas iš Beiruto paskutinis. Faklinai, 
karininkas, bev jis yra l^bai jzracjjo žuvęs karys buvo iš Tel išvažiavo palestiniečių ir Arafa- 
žiaurus ir suktas. ' f Avivo-Į įpi laidotuves susirinko lui išvažiavus, bet Beirute dar

Izraelio generolai klausė ;gy- didelė miMa pažįstamų ir kai i liko palestiniečių. Spėjama, kad 
nybos ministerio šarono, bet mynų. jie reikalavo pulti žu- palestiniečiai išsprogdino 
kai jis, žinodamas falangistų- (likus, 
tikslus, įleido juos į paleslmie-; 
čių stovyklas, lai parodė nepa
prastai didelį žiaurumą ir suk
tumą. Jis žinojo,, kad falangks- 
tai rengiasi išžudyti beginklius 
palestiniečius, bet jis vis dėlto 
leido jiems perimti suimtųjų 
stovyklas. Jis atšaukė Izraelio 
karius ir leido falangistams žu
dyti stovyklose esančius begink
lius priešus.

Izraelio karių tarpe iŠ rankų 
į rankas eina prašymai atleisti 
gen. šaroną iš gynybos ministe- 
rio pareigų, nes iš Izraelio ka
reivių jis padarė žmogžudžius. 
Kariai tuos lapus pasirašinėja 
ir siunčia vyriausybės nariams. 
Jie nepasitiki ir premjeru M. 
Beginu.

45.

GEORGE P. SHULTZ NEW YORKE 
TARĖSI SU A. GROMYKA

ABU.XITABP. ATNAUJINTI ATIORTTS PAS1TA- 
RBirS ATOMINIŲ GINKLŲ KONTROLEI

< NEW YORK. N.Y. Sekre
torius GeoĄįė P. Shultz, grįžęs 
iš Kanados, pirmadienį susitiko 
su Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeriu Andrei Gro
myka, kad galėtų paliesti abi 

( dideles valstybes liečiančius rei- 
; kalus.
I Jiedu jau buvo susitikę pra
eitą savaitę, o pirmadienį buvo 
antrasis jų susitikimas. Pasku
tiniu melu abiejų valstybių rei
kalai gerokai atšalo. Nė vienas 
atsakingas pareigūnas nemano, 
kad šių dviejų vyrų pasikalbė
jimai tuos santykius pagerins.

Gromykai neteko sekretoriaus 
Shultz arčiau pažinti, tai pasi
kalbėjimų melu turės progos 
susipažinti su sekretoriaus G. 
Shultzo galvojimo būdu. Jiedu 
jau nutarė pagyvinti atominių 
ginklų kontrolės, klausimą.

Brežnevas gali stipriau 
susirgti

Niekam ne paslaptis, kad 
Brežnevo sveikata silpna. Gali- 

kad Brežnevui

— Sovietu maršalai mano, 
kad šiandien jie užimtų Europą, 
bet Brežnevas žino, kad euro- mas daiktas, 
piečiai praėtų kovą ir nuverstų telks ilgesniam laikui patekti į 
sovietinę valdžią. ligoninę. Silpnėjanti Brežnevo 

sveikata nėra paslaptis. Sekrc-
— Lenkų gcneolai, nenusima- torius gali paklausti, kaip bus 

nydami apie teisę, be teismo pa- Sovietų Sąjungos reikalai tvar- 
skyrė mirties bausmę buvu
siam Lenkijos ambasadoriui Ja
ponijoje ponui Spasovskiui.

komi, jeigu Brežnevas visai su
negaluotų.

Visi žinome, kad Gromyka vi
są laiką vengė bet ką pasakyti 
apie savo vyresniuosius. Ypač 
jis vengė paliesti Brežnevo svei
katos reikalus. Jis pasakydavo* 
kad Brežnevas stiprus ir nuei
davo prie kitų reikalų.

IUžsienyje gana plačiai buvo 
komentuojamas Gromykos pajė 
gumas išsilailgrfi * atsakingose 
vyriausybės pareigose. Užsienio 
ministerial dažnai keikdavos? 
Sovietų Sąjungoje, bet Gromy
ka nuo Stalino ir Chruščiovo 
laikų. Jis ir šiandien stipriai 
stovi komunistų tarpe.

IRANIEČIAI NETURI
KUR PABĖGTI

SARJA, Arabų Emlratai. 
Keturi iraniečiai norėdami 
bėgti iš Irano, pagrobė trans
porto lėktuvą, iš Irano padangės

pa-

uz- 
na- 
kad

aviacija taikliai kėlė į padanges 
visas tas pašlaičių vietas, iš ku
rių sirijkciai ar palestiniečiai 
apšaudė pravažiuojančius Izrae
lio karius. Į padanges buvo iš
keltos ir tos vietos, kuriose buvo 
įsirengę palestiniečiai ir sekė 
judėjimą Beka slėnio keliais.

JERUZALE, Izraelis. — Pir
madienio rytą Izraelio vyriausy
bė svarstė, pulti ar nepulti tuos 
užpuolikus, kurie nužudė šešis 
Izraelio karius. Izraelis nenorė
jo pripažinti Sirijos kariams ar 
palestiniečiam* teisės pulti Iz
raelio karius dėl įvykių Libano 
stovyklose. Reikalas tiriamas ir 
bus nustatyti faktai, kas žudė 
suimtus palestiniečius. Tuo tar
pu Izraelis negali leisti Sirijos 
kariams, ar jų prieglobstyje 
esantiems palestiniečiams, pulti 
neutralia demarkacijos zona pra- 

' vairuojančių Izraelio karių.
'Pagal veikiantį susitarimą, Bei

rute buvusieji palestiniečiai tu
rėjo būti jau išvažiavę iš Eei-

fa- 
langistų centrą-, užmušdami iš- 

Izraelid kariuomenės vadovy- rinktą Libano prezidentą. Buvo 
l>ė neskelbė, bei labai gerai ži- išvažiavę, bet vėliau grįžo į Bei- 
nojo, kas užpuolė pravažiuojam rūtą Arafato štabo viršininkas 
čius Izraelio karius. Jiems buvo pulk. Valid.
aišku, »iš’ kur buvo šaudoma j Izraelio vyriausybė tarsis su 
plento vic.škeltiu pravažiuojam Libano vyriausjbe, kad daugiau 
čius izraelitus. palestiniečių nebegrįžtų į Liba-

Užpuolimas vyko Aleli mieste
lio srityje, visai netoli BJruto 
Damasko vieškelio. Toje srityje 

! yra pravesta demarkacijos zona 
tarp Izraelio ir Sirijos karo jė
gų. Izraelio sunkvežimis nebu
vo įvažiavęs į Sirijos kariuome
nės zoną. Jis buvo neutralioje 
zonoje. Izraelitai nesir:ngė šau
dyti. Į pravažiuojantį Izraelio I lyje gali jai pakenkt: 
sunk vežini j buvo paleisti šūviai 
iš Dar ai Baide pakalnių. Su 
žeisti Izraelio kariai L—\ 
kur į juos buvo šaudoma. Be to, 
Izraelio žvalgytu patvirtino,* ką 
kareiviai pranešė.

Pirmadienio pavakare Izraelio

na. Libano vyriausybė žino, ką 
palestiniečiai padarė Jordanijai, 
ir kaip jie sauvaliavo iki šio 
melo.

Jeigu šiandien Anglijoje 
būtų rinkimai, tai Margaret 
Thatcher dar laimėtų, bet sun
kėjant! ekonominė padėtis aiei-

pasileido į Persijos įlanką ir 
nusileido Arabų Emiralų šarjos 
aerodrome.

Iraniečiai išleido visus 79 ke-^ 
leivius, patarė jiems pasirūpintij 
kelione namo, o palys paprašė 
azyhaus teisių Amerikoje. Arą- • 
bu Emiratu vadovybė jiems pa- j 
tarė išsinešdinti, nes jie negali, 
duoti lėktuvų grobikams iranie
čiams jokių amerikiečių teisių. 
Jie nuskrido j kitą Emiralų I 
valstybę, bet ir ten jiems buvo 
atsakyta, kad jokių amerikiečių 

Teisių jie negaus.

Tada jie kreipėsi į Libano vy
riausybę, kad leistų jiems nusi
leisti Beiruto tarptautiniame ae
rodrome. Ten dabartiniu metu 
jau yra 1,200 Amerikos marinų. 
Jie galės patarpininkauti, kad 
amerikiečiai duotų jiems azy- 
liaus teises. Bet iš Beiruto jiems 
atsakė, kad iraniečiams Libanas 
neduos jokios paramos ir ne
duos azybaus teisių.

— Antradienį aukso uncija 
matė, iš kaiuavo $396.

— Iš parjos iraniečių pagrob
tas lėktuvas skris į Egipte, kur 
iraniečiai gaus tremtinių teises

Jimmy Carteris, buvęs JAV prezidentas, atvyko 
j Chicagą paraginti gyventojus balsuoti 

už demokratą Martin Russoi



I

— I bažnyčią vaikštai?

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Iš KOMUNIZMO DEKALOGO

būti
kas

• Danguolės Sadūnaitės surre- 
alistinis eilėraštis Lietus:

...(mane visai kita paversda-

tokia įskilusia, trapia — 
nuo šilto jo prisilytėjimo.

“D.” rugsėjo 25 d.
. I

• Kai žmogus “nugeria”, tai 
dar šiek tiek lieka. O kai išgeria, 
tai reiškia, kad butelis tuš
čias...

• Chicagos merė Jane Byrne 
gavo Illiois auto mašinos plok
štelę su užrašu: Rib Nr. 1. Va
dinasi—gavo Adomo šonkaulį...
•Ant visų pašto vokų apykraščių 

atspausdinta Amerikos vėliavos 
spalvos, — raudana, mėlyna ir 
balta.

® Žodis “Bulletin” turi tris žo
džius viename žodyje, būtent: 
Bul-tet-in = įleiskite bulių...

® Kai nėra grybų, tai grybai 
gardesni...

• Kai nėra žuvies, tai ir vėžys 
“žuvis” tik daug brangesnis.

• Jeigu pavėlavai į bažnyčią, 
tai eik į koplyčią...

• “Sauso nieks neklauso”, bet 
ir šlapio nemėgsta.

® Jau kuris laikas pasigenda
me p-nios Serapinienės dainuo
jančio choro?

® Dėl rašytojos 
Orintaitės kūrinio
šlaite”, ^Drauge”

— Artimų neskriaudi? Skolas 
sąžiningai grąžini?

— Atsiprašau, čia jau nebe! 
tikėjimo, o biznio reikalas! — | 
pertraukė kunigėlį gerasis ka- ( 
talikas.

TIKSLI DIAGNOZĖ
Viename Škotijos, miestelyje Į 

gatve beeidamas žmogus stai-j 
ga pargriuvo ir guli nekrute- 
dams.

Susirinkę aplinkui škotai ta-

Vienas autoritetingai pareiš
kė:

— Jis jau nebegyvas!— Jis jau nebegyvas!
— Kaip gali tvirtinti, juk nė 

pulso nepatikrinai? — pastebė
jo kiti.

Komunistinės Rytų Vokieti
jos valdžia Berlyne savo rau
doniems kareiviams išleido 340 
puslapių elgesio vadovą,kur ka
reivėliai pamokomi kaip elgtis 
įvairiose situacijose. Pavyz
džiui:

Pagarba merginai turi 
tokia, kad neperžengus to, 
savo noru neleidžiama”.

“Girtuokliavimas yra gėda 
armijai, o gėrimas iš pačios bon- 
kos liudija apie saiko neturė-į 
jimą”. Į — Nebėra reikalo tikrinti, —

Pagaliau raudoniesiems kūrei-j paaiškino šis. — Aš- įkišau ran- 
vlam primenama, kad, pavalgiusi ka į jo kišenę, ir jis hė nesuju- 
ir išgėrus reikia nepamiršti są-jdėjo! 
skaitą sumokėti.

AUTOBUSE
Viename žmonių perpildytame 

autobuse vienas vyras sėdėjo 
akis užmerkęs ir galvą nuleidęs.

— Gal ramsea sergate? — pa- 
siteravo autobuso t konduktcr 
rius.

— O ne. A tik negaliu matyti 
stovinčių moterų, — pasiteisino 
šis.

— įsivaizduok, 
buvęs simpatija, 
žmoną.

— Kaip, baisu!
aš gerai padariau, kad ište
kėjau už tavęs, o ne už to ban
dito!

Matai, kaip

*

mieloji, tavo
nušovė savo

KUKLUMAS

ta klausimu:
— Mas, tamstos nuomone, yra 

geriausias aktorius?
— Taip nedaug mūšų beliko, 

kukliai atsako užktMLtasis.
* * »

BENDRUOMENININKAS

— Kiek plaukų nukirpimas?
— 50 centų.
— O kiek už nuskutiną? * •
— 35 centai.
— Labai gerai —nuskusk ma

no plaukus.

— Draugė savo bičiulę kiau
ra:

— Turi labai gražius dantis.
Ar tikrai tai tavo?

Bičiulė:
— žinoma, kad mano — jau 

seniai išmokėti.
t ♦ »

Moteris suaituplnusi klau
sia:

— Kaip gali žinoti, kada žmo
gus numiręs?

Gydytojas ramiai atsako:

stoja, o moteris — kuomet bur
na užsidaro!

moterys, pavasario madoms įsi
vyravus?

-s- Kaip paprastai: plytas sta> 
toiiBėifis namams, maišus į sand- 
delius it anglį krosnims.

Tėvas (į vaikiną):

vęs ir mano dukters ?
Vaikinas:

..-r^Taipf tamsta esi.

• Profesorius garsiai kalban
čiam studentui:

— Jaunas žmogau, ar tamsta 
esi šios klasės mokytojas?

— Ne, pone profesoriau,—pa
pe^ studentas.
□met nekalbėk kaip koks

idiotai

— Mano žmona labai kukli 
moteris; ji niekada nieko ma- 

neprašė.
— Mano žhtena tap pat nieko

• Užuomarša profesorius eina 
per sukamas duris ir pats stebi
si “Padūko? Nebegaliu atsimin
ti ar teinu ar išehiū...”

i

— Man įkyrėjo klausytis kaip 
tu visą laiką kalbi apie savo 
automobilį savo radiją, sa
vo kėdę, Jei mes esame vy-i 
ras ir žmona, tai nėra nei

limybes Floridoje pasportuoti.
— Na, matai.
— Tai sudiev,Maiki. Eisiu dar 

pasikalbėti pas Andriejų.
— Iki pasimatymo

PIGIAI IŠEINA
škotas sako kitam:
—Mano žmona nuėjo pas akių

KALĖJIME

Laikraštininkas, aplankęs ka- 
' Įėjimą, kreipiasi į vieną kali-

Petronėlės 
“Paslydėlių 

atsirado ne
mažai kritikų, tariamai dėl “žo
dingumo aruodų”.Kas kali peik
ti' žemaičius, kurie žodingumu 
turtingesni?

— Maiki, žiema ateina.Aš bi
jau šalčio, ruošiuosi bėgti į Flo
ridą.

—Neskubėk, Tėve, žiema dar 
toli, bus gražus, spalvingas ni

ton Floridoje rasi?
— Nesirūpink, Maiki, mėške- 

tavo nei mano daiktų, o yra| nosju Trail kanale,
tik musų. O ko tu ieškai drabu.
žinėje?

Į — Mūsų kelnių.* * *
APDAIRUMAS

— O ką tu žinai apie tą Ta- 
miani?

— Man pasakojo vienas pensi
ninkas, kad labai smagu meške
rioti, daug žuvies pagauni, tik-

vyrui tai tie baltieji paukščiai neduo
da ramybės, — pešasi, skraidy-

žmona supykusi savo

S ta ty bos prižiūrėt o j as:
Kaip tai yra, kad tu neši 

na lenta, kuomet kiti du neša 
dvi?

Darbininkas aiškinasi:
— Matote, jie yra tinginiai ir 

nenori du sykius eiti, kaip kad 
aš darau.

* * *
REIKIA ATSKIRTI

vie-

— Daugiau to negaliu pakel- Į darni virš krūmų.
1 ti! Išvažiuoju pas motiną. Duok j — Aš tau patarčiau važiuoti į 

bilietui nusipirkti septynias de-fSt. Petersburgą, ten, kur daug 
šimt dolerių!

Vyras protestuodamas sako:
■ .— Bet gi bilietas kaštuoja tik ii.
35 doleriai.

Žmona atsikerta:
— O su grįžimu?

* * *
VENGTI SVETIMŽODŽIŲ

X C D kJ U.A gCį, LCllj IS.UU. VLClU-g

x lietuvių gyvena, — tinginiau- 
ja, barasi ir neturi ko veikt-

Vienas geras katalikas per iš
pažintį girias: kunigui, kad visų 
amžių buvęs pavyzdingas ir gy
venęs pagal visus tikėjimo rei
kalavimus. Kunigas pertraukęs 
paklausė:

— Ar esi visiškai tikras, kad 
toks esi?

— Liudininke, ar tamsta esi 
visiškai tikra, kad šis kaltinina- 
masis,yra identiškas su anuo vy
riškiu, kurį tamsta buvai suti
kusi?

Liudininkė:
—Taip, ponas teisėjau!
Teisėjas:
— Ar tamsta žinai ką 

žodis identiškas?
Liudininkė:
— Ne, pone teisėjau!

* ♦ #
Laikas darbymetyje ir už pre

kę brangesnis.

reiškia

GERIAUSIAS SPECIALISTAS

Kaimynas ateina su skundu:
— Jūsų sūnelis metė į mane 

akmeniu.
— O iš kur žinai, kad tai bu

vo mano sūnus? Ar jums patai
kė?

— Ne.
— Tokiu atveju, tai nebuvo 

mano sūnus. Jis yra labai taik
lus.

— Taigi tu pats akrų gydyto
jas.

— Taip, bet aš brangiau 
imu.

;—Ar tik ne ypatingas patrau
kimas prie degtinės atvedė čia 
tamstą?

— Kur tadl Ar -tamsta manai, 
jog čia galima gauti bent lašiu
ką degtinės?

Don Pilotas 
* * *

• Grįžta it varnas, norėdamas 
pažiūrėti, ar toli nulėkė.

3
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— Tai ką aš ten darysiu, jeigu 
i nebus kur meškerioti, Mai-

— Rasi ką veikti. Kita vertus, 
| ten žiemos metu nėra taip kar

šta, kaip Miami.
— Jeigu taip, tai kodėl viena 

ponia, atvykusi į Chicagą, lie
pos mėnesį paltą dėvėjo ir skun
dėsi, kad Chicagoje labai šalta, 
kai tuo pačiu metu mums buvo, 
labai karšta?

— Matai, Tėve, ten gerai, kur 
mūsų nėra.

—Tu man galvą apsukai, Mai
ki. Apie Floridą žmonės kalba, 
kaip apie kokį rojųjcur nėra žie
mos, kur auga egzotiški vaisiai: 
papajai, mangos. . kalamandos, 
figos, daktiliai, palmių riešutai, 
apelsinai, greipfrutai, lemenai 
ir taip be galo. O kokių daržo
vių mums pristato iš Flori
dos. Toks kraštas, kur apskri
tus metus vasafa... Nė Adomas 
su Ievute Rojuje neturėjo tokių 
gerybių.

— Pirma, ngu važiuoti į Flo
ridą, Tėve, pan klausk savo kiše
nių. Kas ten gyvena, turi savo 
namus, o kas .’neturi, — reikia 
nuomuoti. Žinati kiek toks ma- 
1an urnas kainu4}a? Kotelį rei
kia mokėti nuo $1,000 iki 2,000 
per sąvaitę. Daug Kas nuomuo- 
ja condominiumus, bet nuomos 
prašo tūkstančiais dolerių. Ne 
tau, Tėve, tokios atostogos.

— Tai kaip sUšdsi žiemos me- j 
tu? . f f |

— Nežinau. Tėve, iikiast sau
lėje ir jūroje madosi tie žmonės, 
kurie pinigų turi. *. T t

— Tai aš ja>. negaliu į Flori
dą važiuoti? > } .

— Važiuoti gali, bet pirma 
reikia susirasti savo pažįstamus, 
kurie galėtų savo namuose tau 
vietą rasti. Tada galėsi šiaip 
taip išsiversti. Pvz^ St. Peters- 
burge; lietuvių centre. Jie turi 

’ klubą, salę, pobūvius ruošia 
! ir t. t.

— Gal tu, Afciki, gerai saka;.
Suprantama O jeigu taiyi 

; mėgsti meškerei, tat ant krtn- 
» tbrų Sėdėdamas gsW pabnnriyti 
: savo laimę. THHai saugokis, kad 

į vshdehį n^kHsfurrt
—Tai dėkui, kad tu mane 

painformavai apie finansines ga I

i

_ * * *
UNIVERSITETE

_ Diena, niūri', 6kariota, miegui
sta. Profesorius pavardėmis tik
rina peskaitai susirinkusius stu
dentus. Į kiekvieną iššauktą 
vardą kas nors atsako “Esu!” 
arba “Yra.” Tik iššaukus Cnip- 
so pavardę, niekas neatsiliepia. 
Profesorius nustebęs:

— Nejaugi Snips neturi nė 
vieno draugo?

* * #
—Kaip gali pasakyti, kada vy

ras girtas?
—Kuomet jis pradeda bučiuo

ti savo uošvę

LYGYBĖ NELYGI

Gėriau dieną, geriau naktį, 
Pas Andriejų Plikakaktį, 
Buvo linksma ir gražu, 
Namo grįžau su guzu.

Į pakaušį vienas tvojo. 
Kitas kelią man pastojo. 
Kur latinos atsikrausto, 
Ten baltieji išsikrausto.

Pirkęs namą — neparduos!, 
Bet už dyką atiduosi, 
Mat "lygybė" nėra lygi, 
Tiktai bėdos mus palydi.

Gyvent buvo čta smagu.
Dabar daros neamagu.
Market Parke dar gražu, 
Bet jis hyksta pamažu.

Don Pilotas
♦ • ♦

NEBEPAŽĮSTAMI

Vyras įeina į vonios kamblį į 
ir randa žmoną maudančią tris 
teistai purrifhis Vaitus.

—1 femoheto, juk mes turime 
tik du Valkui!

Kelk daktarui
■=- Ką, jūsų, nuomonę, nešios

A. KRYLOVAS

t ♦ *

PASIKALBĖJIMAS 1 VILNIUJE

Sutelkę didžią kaimenę į draugę, 
Miške ten žvėrys mešką pasigavo.

Nuvarę ją Į lauką* ir pasmaugė;
Tarpusavy dalinas grobį savo;
Kuri dalis kuriam jų turi atitekti 

Ir kiškis čia meškos auselę traukia. 
“0 tu, žvairy, iš kur teikeis atkakti?. 
Jam rėkia, — nieks tovęs nematė ir nelaukė. — 
“Bičiuliai! Kiškis sako išdidziau, — 
Iš miško, o tai kas ? — Tai aš gi ją baidžiau 
Ir jums tiesiog į lauką pristačiau 
Šią gerbiamą draugutę”.
Pagyrą, jeigu jos pervirš, tai peikia; 
Šį kartą betgi taip linksmai visus nuteikia, ' 
Kad kiškis gauna čia meškos ausies galutį.

Iš pagyrūnų juoktis tenka, 
Bet per dalybas jiems dalelė atitenka.

(Vertė Jonas Valaitis)

grru o j;—Taip, teisvb^ bet aš nirmha 
turiu surasti, kuris yra ne mū
sų! 2 — Naujienos, Chicaao, 8. Ill. Wed

i



IGNAS. PETRAUSKAS

M. Šileikis Ziono priemiestis

jį hep/ccu 
elgiasi prezį- 
Jis suteikė 
ir lėšų tur-

ADRIANO OLIVETTI BŪDAS 
„ NUGALĖTI KOMUNIZMĄ

; ' PO KARIBŲ JŪRAS
Trims sūnaus šeimos nariams ir medeliais. Sala valdoma ang- 

ĮŠiraAius! tai kelione', ketvir
tuoju mieW aš prisidėjau. Se
niai jau norėjau aplankyti tas 
salas, kurios apsupusios Karibų 
jūrą, tarytum saugotų, kad ne 
iLbėgtų š'-ltas YRiAltid įk Atlanto 
vandenyną.

į Pagal s~ną posakį >“kol pra- 
d’s diepoti, kad hutų žirgai pa- 
t.lnoli”, pirlnadienį, rūgščio 
6p d,.- ves saulutei dangaus 
skliaute pasirodžius, išvykome, 
tik n= alkilais, į O’Hare aerodro- 
mį. Miaųiyjė lėktuvas nutūpė 
pailsinti javo sparnų. Nei valan
dos čia netupėjęs, paėmęs naujų 
keleivių būrį, pakilo skristi į pa
skyrimo vietų, i Puerto Rico, 
Sąą Juap. čia mūsų Jaukė atos
toginis laivas The Victoria”. Lai
vės 572 pėdų ilgio, ŽLŲpėdų plo
čio. Laivas turi tris sales pra
mogoms, kino salę, valgyklą su 
7(į stalų, plaukymo baseiną ir ki
tus keleivių' patogumui reikalin
gus įrengimus. ; I

•Po (vakarienės, „ pirmą naktį 
praleidžiame laivui plaukiant. 
Nors jūra rami, bet vis tiek lai
vas supasi. Manau, kad jautriam 
žmogui; .miegoti būtų sunkoka. 
Pirmoji - sustojimo vieta St. 
Thomas: Rytą nustebau, kad tu
rime ilgesnę dienąl Chicagoje 
rugsėjo 6 iiieną sąuįė; tekėjo 
6. vai: 19' mm., :o St; Thomas' 
6-vaI. 05 min., o.atvykųstį.Mar
tinique salą, saulė mus pasitiko 
jau 5 vai. 5€ njih?; Plaukiant;į 
rytus, atrodo, kad diena darosi 
ilgesnė. .. . j:. . j .

:Laivui: stovint Martinique sar 
los uoste, laivo vadovybė kelei
viams paruošę naują pramogą. 
Jau iš ryto, laivo denį pradėjo 
puošti palmių sakomis* ir.;kįtais 
papuošimais. Į1 laivą buvo pa- 
kviesta; 6įj>oros; saly,
šokėjų. Iškilmes sutrukdė Hetus, 
todėl-programą įie turėjo atlikti 
salėje. Pašoko kįėlis jų tautinius 
šokius, šokiai, kaip pietiečių, 
greiti, judrūs. Llabai panašūs f1 
pplineziečių šokins. Rūbai mar
gi, spalvingi, šokįėjds, juodukės,: 
lieknos, aukštos, švelniais veido 
bruožais.;. - f į f. 1 ’. Ų 1 •

Kaip jr^tęlęvįzijjpj..Laikę per
traukos, 'šokėjos pasipylė ppulj--' 
litąsiūlydamos Martinique su
venyrus, ; - j

^Rugsėjo 9 dieną^l 7uyąĮ ryto, 
laivsa Įplaukė į St. Vincent salos 
uostą. Nustebau, kad ’ laivo ne
pasitiko -žuvėdros; Bet pasitiko 
kalnų kauburius dengiantieji 
juodi lietaus debesys. Reti šaules 
spindulei prasiveržia apšviesti 
Įplaukiantį laivą. Kalnų kaubu
riai žaliuoja, apdengti krūmais

lų. Iš laivo matome prekybos 
centro kelias gatves. Dar anksti, 
tai tik vienas kitas žmogus ma
tosi vaikštant. Centre dominuo
ja “Royal St. Vincent Police 
Force” namai. Kalnų kriaušiai, 
tarp medžių, kaip grybais, ap
sagstyti mažais įvairių spalvų 
nameliais.

Laivo keleiviams sudarė pra
mogą jauni juodukai, atplaukę 
prie; laivo keturiomis valtimis. 
Žmonės nuo denio meta žemyn 
įvairius pinigėlius, o jie neria į 
vandenį, kuriam pasiseks tą pi
nigėlį pagautų O jei kas nume
ta .popierinį dolerį, tai buvo gra
žu stebėti, kaip jie seka plazde
nantį pinigą, iki jis nuplaniruo- 
ja į vandenį. Konkurencija prie 
dolerio visada būdavo didelę.

Šį vakarą laivo vadovybė pa- . . . . . z.
ruošė valgių paradą. Didžiulėje . ^HlSVinimo klausimais (4) 
salėje maisto išdėstymas ir jo 
paruošimas tikrai buvo gražus. 
Čia buvo laivo virėjo idėjos ir į 
kombinacijos iš jam žinomų tau
tinių valgių ir jų paruošimo, ži
noma, 
skyrėsi jų paruošimu if jų :ge-4 
rūmas priklausė nuo asmens’ 
skonio... Visi keleiviai buvo: nu-j 
stebinti valgių įvairumu. Galima 
sakyti, kad laivo vadovybės bu- 

.vo^5 padarytas ' keleiviams siur
prizas.

j Vieną dieną laivo laikraštė-’ 
lyje buvo .pranešta, kad 11 vai. j 
ryto vienoje salėje bus klasiki
nės muzikos koncertas. Tą va
landą;-aš irgi atsiradau nurody
toje salėje, čia fau radau vieną 
jauną vyrą besėdintį. Nemalo
niai teko nustebti,: kad tik mudu 
visą pusvalandį ir prasėdėjome 
salėję. Bet už tai maloniai buvau 
nustebintas, kad laivo bibliote
koje nustatytą valandą radau

VLIKAS IR REZISTENCIJA
. f ■ - • ’-i « r *

. PETRAS STRAVINSKAS
Pasitraukę iš VLIKo Lietuvių bus okupantui (jei negalima jų 

tie įvairūs* valgiai labai Fronto Bičiuliai yra padarę sa- išvengti) atliekant tik dėl akių, 
_ - ; 1 T7T T1 ■ ’t’ičnmrc nriomnruAm'o ofzirr-vo spaudoje VLIKui priekaštų, 4) ’ ^visomis -priemonėmis sten- (teaicinėse organizacijose ar 

kad jisai tremtyje nustojo rezi- gianris. sužlugdyti okupanto 
stencinio charakterio ir tuo bū- planus, 5) netgi’ ir ginklu ranko

je kovojant su okupantu jo po
grindyje'

IJ. — Rezistencija Detuvoje 
Ar r - ■ *

Rezistencija Lietuvoje buvo 
visų okupacijų metais. Ji bu
vo ir vokiečių okupacijos me
tu, ypač, gi paąiskėjus okupan- . 
to užmačioms pasiglemžti Lie
tuvą.

III — Koks^VLlKas buvai Lie* 
tuvoye? ' -i
. VLIKas Lietuvoje buvo .aiš
kiai rezistencinio pobūdžio:
* d) Pirmiausia, jo sudėty daly
vavo gi ir kelios organizacijos,

du “nusivilkino”...
‘šis VLIKo charakterio'klausi

mas, iš tikrųjų, vertas dėmesio 
— ramaus, nuoseklaus jo pana- 
grinėjimo.

L— Kas yra rezistencija oku
pantui apskritai?

Tai pasipriešinimas ' okupan
tui, atsisakant jam Ę^tep^ 
priimti jo valią, taip^^/j 
visa, kad jis iš okupuoto/ 
pasitrauktų. 4

Tas pasipriešinimas gali pasi
reikšti įvairiai, pyz?: Į) igno
ruojant okupanto-* įsakymus ir

[I

iKrąnt 
□rašto

jau.'eilute iš 8 žmonių, laukiam] įvykdant jų, 2) ■ niekais payjr-, 
jčią vedėjos . ■ { čiant betkoki okupantui tdirba-

(Bus daugiau! Į ™ darbą’ 3)

(Tęsinys)

RoOseveitas pinnudujo bilijonus 
! dolerių viešiems darbams ir to- 
i kiu būda atgaivino gamybą ir 
j išgelbėjo JAV ir pačius turčius 

iš ekonominė i krizės, bet turčiai 
vi.toj dėkingumu 
vadindavo. Kitaip 
dentas Reaganas. 
daugiau paramos 
čiams su pažadais, kad jie pa
naudotų tuos pinigus pagreitint 
atgaivinti gamybą. Deja, jie 
tuos pinigus panaudoja ir kitaip 
ar pasilieka laukti geresnių 
laikų.

Kita šviesti asmenybė — 
Schweitzeris, Albertas, kuris 
apie C-0 metų pašventė nemoka
mai gydyti Afrikos juodukus, 

j savo rankomis daugelį iš 50 pa- 
• statų pals paruošdamas ir įreng

damas ligoninę, kuri aptarnavo 
•100 ligonių. Panašiai elgėsi JAV 

me dezistencinės). , daktaras Dooley. Ir Jugoslavijos
2) Antra, gi ir pačios VLIKo t vienuolė Teresė slaugė ir teikė 

politinės grupės buvo tuomet, ‘ įvairią pagalbą indams, dabar 
galima sakyti rezistencinėmis, libaniečiams.
nes_  i Net JAV prezidentas fcisen-

a) viena, jų nariai daugiausia Į howeris, kaip generolas vadova- 
gi ir buvo susitelkę tose rėžis Į
_ : zistencims, nes su ta jo nepnpa-

IU0se» ° Į žįstančia valdžia jis .gi neko
kį) antra, tu politinių grupių \ - ° ,f-v, - .. vojo, o kova su Lietuvos oku- pagnndme veikla buvo aiškiai / . , .. . .v \ a x • • i pantu rezistennnemis pnemo- nukreipta pnes okupantą, taigi/ ... .v . ., . . . . _ | nerms jam is viso buvo neima-buvo rezistencinio pobūdžio.

a * yrr ttJ t a • noma. Kartojame: VLIKo^ Lietuvoj 
buvo rezistencinis.

IV. Koks VLIKas užsienyje?
Atsikūręs užsieny (1945) VLI- 

,Kas jau nebebuvo savame kraš
te ir neturėjo bei negalėjo tu-! 
rėti sąlyčio sU okupantu. Jis J 
faktiškai tada ir negalėjo vyk-l 
dyti rezistencijos tikrąja žodžio 

. prasme: *•
1) Tiesa, kurį laiką teko jam 

veikti slaptai, netgi alijantams 
neleidžiant'jam veikti pasireik-

Susidariusios vien/ rezistenci-Į šti/ Bet ir tub jo slapto veiki- 
‘įtąis tikslais (tikra žodžio- pras* mo metu jis jau nebebuvo re-

t

JOT THE CHALLENGE!

1

1739 S. Halsfed St, Chicago, IE 60608476reL

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

MAISTAS B EUROPOS SANDtUŲ

f J60S West 69th SU Chicago, DL 60629 ♦ TeL >25-2781

MARU A NORIwiaiMi

' Cosmos Parcels Express Corp,
V MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE f,
/ IMlJMSffiSU CMw, Il ♦ TU >25?27n :

AV«MILANTINA!

C7S9 W. St, Chicago, HL
« ^FSSHNGAI HHWOXI BKXFTAI • FANNDC KAY BAL

dumynai • rofflomroe snoa
Ata&rs šiokiadieniais nua

■

AĮeksas Ambrose,
r Uf. . j j į ’ /;.r\ ' - . .< ' /

CfflCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

/ lt: .'autorius, j t ».

■: paruošė,-.sutvarkė ir išspausdino geriausią
Chicągos lietuvių istoriją ■

(1869 — 1959 metai).
.. . ,6^ pšl., vardynas';7 -

Ų Minkšti viršeliai.' Kaina $15.
‘: : • '. ? Persiuntimas — $1.

1967 mėtaisį išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

c

laamitĮi i in a i

Į i "k ' Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metu studijavęs, "kaip

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 vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Mina 125. Kieti virielUL Paltas KL

2) Neturi to rezistencinio cha
rakterio VLIKas nei šiandien, 
tąja tiksliąja žodžio prasme.

3) VLIKas užsienyje reiškiasi 
tik kaip tautos atstovybė, polL

u-. tinėmis ir ypač gi teisinėmis 
priemonėmis, kovojant dėl Lie
tuvos laisvės.

Todėl ir nepriekaištaukime 
VLIKui to, kad užisęnyje nus- 

’ tojo rezistencinio chatakterio, 
nes tai nėra VLIKo nuodėmė.

Vieton žeminę VLIKo vardą 
neapgalvotais priekaištais, ver
čiau stenkimės suvokti jo teisi
nę prigimtį ir jo paskirtį, tikslą 
ir uždavinius užsieny; jį parem
kime, jam nuoširdžiai visomis 
jėgomis padėkime.

Pastaba: Apie tai, kadėl VLL 
Ko 1941. IL J6 d. deklaracijoje, 
jo steigėjais nurodytos tik’ lie
tuvių* politinės grupės, nei vie
nu žodžiu neužsimenant rezis
tencinių kitų, pasisakysime se
kantį kartą. VLIKo 1944.11.16 d. 
deklaraciją žiūr. Liet. Encikl. I 
t., 378 psl. /

ves ir laimėjęs IJ pasaulinį ka*ą 
prieš Uiti rį, perspėjo, esą, 
Amerikai nereikalingi super- 
patriotai. Užtenka sveiko pa 
prasto patriotizmo; tokių žmo
nių, kurie save laiko didesniais 
patriotais už visus kitus, reikia 
vengti. Didžiausias ir reikšmin
giausias ginklas, kurį Amerika 
turi, — nę atomo ir vandenilio 
bombos, bet dvasinis ir mora i- 
n‘s stiprumas. Respublikonas 
prezidentas g nerolas Eisenho- 
vveris, pastebėjęs turčių ypač <li- 
delį palinkimą vis didinti gink
lavimosi biudžetą, pareiškė; 
‘K ekvienas pagamintas ginklas; 

kiekvienas naujas karo laivas, 
kiekviena raketa yra, tikta pras-

< me, vagystė iš tų, kurie badau
ja, kurie nepamaitinti, kurie 
kenčia šaltį ir neturi pakanka
mai drabužių”.

Taigi, Olivetti ir kiti čia pa
vyzdžiai yra reti, kaip taisyklė 
gyvenime yra kitaip.

Štai bilijonierius Eaton ir kiti 
turčiai yra šalininkai gerų san
tykių sw komunistinėmis tauto
mis ir prieš bet kokius prekybi
nius varžtus. Ir vokiečių kapita
listinė valdžia savo laiku atga
beno plombuotame traukinyje 
į Rusiją Leniną ir Apdovanojo jį 
gausiai auksu, kas įgalino Leni
ną didžiai išvystyti įvariausią 
veiklą ir pajėgti atlikti 1917 m. 
spalio revoliuciją, paimant . val
džią į savo rankas. Leninas, ge
rai žinodamas kapitalizmo ’ pri
gimtį, išpranašavo j au 1921 me
tais, duodamas kaip instrukciją 
komunistų partija^ esą, viso pa
saulio kapitalistai ir jų valdžios, 
norėdami gauti Sovietų rinką, 
užmerks akis tr nekreips dėme
sio į mūsų veiklą, virtę aklais ir 
kurčiais. Be to, jis kalbėjo, jog 
Vakarai iŠ godumo tarp savęs 
susipeš. Dar aiškiau visa tai nu
sakė rusų rašytojas Aleksandras 
Solženicynas,v kuris 100% nusi
teikęs prieš, komunistus, daug 
nuo komunistų nukentėjęs ir, 
pagaliau, ištremtas ;iš ’Rusijos: 
“Žmogaus protui beveik yra ne
suprantamas Vakarų godumas 
pelnui ir turtui, kuris peršoka 
visas ribas, logiką ir sąžinę, ir 
nuolatinis Vakarų kapitalistų 
net lenktyniaujant rėmimas ko
munistų ūkio”. į

Taigi, deja, atrodo, maža vil
ties, kad turčiai pasikeis ir pa
seks Olivetti pavyzdį.

(Nukelta į 5 psU

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LTTERAT0RA, lietuvių literatūros, meno Ir' mofcslfl 

1954 m. metraštis., jame yra vertingi, niekuomet nėsenstą, Vinec 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcttfko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kašuboa, A. Rūkitelės ir A. Varna 
kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik |3.

'• DAINŲ SVeNTES LAUKUOSE, poetės, raiytojos Ir ta* 
tinlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiflnienėe atsiminimai apie dainą 
šventes ba^ jų istorijų Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duetmenimli 
bei užkulisiais. Studija yra .151 pusi., kainuoja |2.

> VTENRO 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 už Fl.

• LIETUV3KASTS PAMARYS. Henriko Tomo-TamaJamka 
įdomiai parašyt* atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotss nuotraukom!*, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puaL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

> Kį UAITMfS LlMt, rašytojos Petronėlės OrintaJfė* ati
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. l ' «

♦ JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tu ir klaidinga! Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jurgio Jailnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pop- 
rija. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

V SATYRINIS NOVELRS, M. Eoačenko kūryba, J. Vala’čta

Knyfoi fammr* NauffeocM, I7W So. Halted St, 
DE MM, Ufebit feto Ehkhmi

3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, October 6, 1912
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17d.ll u b ptllbiUliixtUi ncu.iM.cx-13 namu 
kas. 2 po 4, Alų minijaus langai. Nau- 4
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— švedai paleido kelias gylio
■
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I

ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
mas. Savininko paskola 10%.
Brighton Parke.

Jaunimo 
“Pažinkime kymai, 184 psl. Kaina 85. 

Gaunama ‘"Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ. ‘

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga-. 

mas. Savininko paskola 10%.

-

karys. Izraelio kariai išvyks ve-; 
bau; kai Libano militarinė poli
cija pajėgs valdyti kraštą. 400 
asmenų suėmimas vieną dieną

sybė yra įsakiusi visiems sosti
nės gyventoj anis ątiduoti Ali
cijai ar Libano kariuomenei vi-
sūs turimus ginklus. Už ginklų 

< atidavimą į niekas nebaus. • Bet 
jeigu •; kra tos m£4 u bus - rasti

jo I Įėjo vesti tiktai lietuvių visuo- šaulių Sąjungos Centro valdybą 
bendradarbių įvertinimo. Suva- menėje autoritetingas asmuo-. Krėvė buvo išrinktas suvažiavi-

KANADIETIS PASIEKĖ
EVERESTO VIRŠŪNĘ

KATMANDU; Nepalis. — ka

rodo, kad ne tiktai Beirute, bėt 
ir yisąme krašte dar yra dido
kas skaičius palestiniečių. Jie 
privalo būti-išsiųsti iš Libano.diumo pirmasis vicepirminin-J buvo išrinktas jis, o aš - sek-; nesiūs po suvažiavimo, spalio J at pristatvtos tr VLIKa norėjusius ištirti uostu apsaugą. 

TT C* st. m-* — TTT X 1___ x.___ •____ r>"i • jl _ — tf_ •• 1 “1 *1 a

DĖMESIO,.
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui aufomebllio 

Liability apdraudimas pensinis- 
kims. Kreiptis: 

A- LAURAITIS 
#645 So. ASHLAND AVI* 

TeL 523-8775

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, grsht 

^rantuotai Ir sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ayk 
T.L 927-3559

vičius, kun.
prof. Mykolas

—- Merut mieste indai kovoja 
su musulmonais dėl žemės skly
po maldyklai pastatyti.

žiaviinas vienbalsiai išrinko VIa- Aš maniau, kad Krėvė kaip tik nio metu. Centro valdybos pir- 
ir buvo toks asmuo. Krėvę paži- mininku jį• išrinkome prabėgus 
nau jau iš Kaukazo laikų, kai lygiai trims-savaitėms po šuva-i 
abudu buvome Lietuvos konsu-' ž’avimo užbaigimo, būtent, lie-j

sudarančios grupės, būtent: Lie- 
tuvių Fronto -Bičiuliai, Lietuvių 
Krikščionių Darbininkų Sąjun
ga ir Lietuvių Krikšičonių De-

ANTRADIENĮ LIBANO MHJT.YRINĖ POLICIJA SUĖMĖ 
M ' ’ 400 JAUNŲ VYRŲ IR IŠVEŽĖ Į STOVYKLAS

Seimo .pirmininkas), M. Šleže-j vės kandidatūrai ir į Centro vai- paliko rudenėjantį Kauną ir.iš- 
r į valdybos pirmininko vyko į savo ūkius. Kaune vėl 

.1 pareigas. Apie tai su Pūtviu ker; pasirodė lapkričio mėn. -antroje

tro Komitetą, kurio pirmininku tinai perdavė maždaug tris me-Lvs Algirdas Kasiulaitis. Taip bombas į Sovietu nariaivhis, 
k,,,.. :X».x-^xK4-xx^ xx xx* ____ 1- O M ‘ "

kas, vėliau II-jo Seimo ir III-jo j rotorium. Pūtvivš pritarė Krė-’ mėn. 1 dieną. Neužilgo po to O * • * • 1 \ ■> r v 1 . . x • . . _ .. _ _ I 1*1 i •• j • ' • v-. I
M. Krupavičius,' dybą, ir

Biržiška ir aš. pareigas

dą Pūtvį ir Miką Mikelkevičių 
Lietuvos šaulių Sąjungos garbės 
nariais. Suvažiavimas taipgi iš
rinko Pūlvį ir Mikelkevičių į 
naująją Centro valdybą. Be jų, 
Centro valdybon dar buvo iš
rinkti A. Bružas, A. Žmuidzina
vičius, P. Leonas, dr. J. Staugai
tis (Steigiamojo Seimo prezi-

misija, turėdama tiKslą supa
žindinti jaunimą ir visą visuo
menę su VLIK u ir jį' sudaran
čiomis organizacijomis, ruošia 
penkias vakarones 
Centre su šūkiu 
VLIKa”.

_ . . Pirmoji vakaronė įvyks š.m.
Tifliso mėnesį Pūtvis jam perdavė pir-j spalio 8 d > - val min. vaka.

ro Jaunimo Centro kavinejex 
Paskaitą apie VLIKo susiorgani-

laks Užkaukazyie, jis Azerbei- pos mėnesio 24 dieną. Rugpjūčio J 
džane, o aš Gruzijoje, 
mieste. Vėliau Kaune man teko mininko pareigas. Sąjungos vir- 
Krėve arčiau pažinti bekuriant šinrnko pareigas Pūtvis buvo 
Vilniaus Lietuviams Remti Cen-’ priverstas eiti ilgiau. Jas galu- p7skinįTe7sudėti skai-
Tt/a L' zx»x-» ; f XX 1XX l*xx>Uxx *xx ~ 1. . . f I T1 O 1 TV/3 Y* <4 o T T4D TT1 o n rf iric mr. I __
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tas į garbės teismą. Kandidatais 
Centro valdybon išrinkti prof. 
L. Vailionis, inž. .A. Gravrogkas

I
 * * j 11 LrlCLUVJU INU
lis kartus kalbėjome prieš Cent-j pusėje, kada jam buvo suruoš- mokraĮų Sąjunga’

ir A. Šmulkštys.
• Naujosios Centro valdybos po- 

pasiskirslant pareigo
mis, kun. Mykolas Krupavičius
sėdyje,

ros valdybos rinkimus. Betgi 
Krėvė, nors aukštai vertino šau
lių Sąjungą, iki šio laiko jtu for
maliai nepriklausė, o į Centro 
valdybą galėjo būti renkami tiki' 
tai sąjungos nariai. Todėl Kėvei 
prašant, jį įrašiau Kauno .šaulių

tos iškilmingos išleistuvės.
(Bus daugiau)

Visas jaunimas ir jo organi
zacijos — Jaunimo Sąjunga,

I TRUMPAI
į .Il d.01 cl U. INd LILIU ,od Uli U.

siūlė palikti Centro valdybos | Būrin. Taip jo išrinkimui nebe-
i '

AKIAI KREČIA
KIEKVIENA BEIRUTO NAM

<rLiucija’’ jau atspausdinta. 
Autorius pavaizduoja lietuvių i 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

i
Dailus pensininkui" nedidelis namu-

jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir CampbelL

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

--
-i' R 

li
I

11

II

BEIRUTAS.—Libano vyriau-'apsistojo Babdos miestelyje. Iš 
Babdos dabar tvarkoma vwa 
Izraelio kariuomenė. Treėiadienį 

■Izraelio kariškoji vadovybė pra
nešė, kad ji neišvyks 'š IJbano, 
kol neišvyks paskutinis Sirijos

!

sybė antradienį pradėjo viso Li
bano valymą; Libano kariai ytą 
pasiryžę.iškrėsti ‘visus- Beiruto 
kvartalus ir išaiškinti, kas tuose 

• namuose gyvena, ar turi ginklų 
if .'kur juos laiko. - - • \

Libano kariuomenė yra apsil
pusi visą- miestą ir kontroliuoja 
visas strategine^ vietas. Vyriau-

i BUSS. OPP. — IN TOWN
Biznio Proga — Mieste

— Į privačias mokyklas šįmet
i Studentų Sąjurga, skautai, atei-'užsirašė žymiai mažiau moki-i
.tininkai, neolithuanai i-r plačioji 
visuomenė maloniai prašomi 
šioje vakaronėje dalyvauti.

' nių; didelis mokestis.
PARDUODA, TAVERNĄ gera- 

i me rajone, su sale. 4 butai ir

visuomenė maloniaiy- - ' - - — Kinijos premjeras pareis-
VLIKo Tarybos Jau- kė’ kad su Brežnevu pasitarimai

pirmininku Vladą Pūlvį. šis pa-1 liko kliūčių.
Mūsų su Pūtviu viltys prof/-gos narių susirinkimas įvyks s 

as-, spalio 6 d., trečadienį, 1 vai. po- 
piet, šaulių Namuose, 2417 W._

# 43rd St. Advokatas P. Žumbakis 
nagrinės vyresnio amžiaus liė-

siūlymas būtų buvęs priimtas, 
bet Pūtvis vėl iš naujo griežtai Vinco Krėvės-Mickevičiaus

— Lietuvių Pensininkų Sąjun-
nimo Komisija

<4XX4E <4xx>xxe <«•
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JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NŪS IB AS TYMAI

tuvių problemas. Palies ir visų 
lietuvių etninius reikalus. Po 

B susirinkimo bus užkandžiai.

" ii-. . ; / '■iig. m n illicit . PJA'S oeaičiLiieii^,g spalio 9 d., 12 vai., Chicago Sav- R' —5 - - 'T - ’■ ’ Z: ’ _ _’ ’

' r

— Chicagos policija klausinė
jo 21 žmogų, kurie .krautuvėse 

; atidarinėjo Tylenol vaisto bon- 
kutes. Įtariamuosius tardys pro
kuroras.

bus vedami tiktai pasienio kon
fliktų reikalu, o kiti klausimai 
nebus liečiami.

— Kinija apsėja vis dides- 
■ nius žemės plotus, kad galėtų' 
išmaitinti bilijoną žmonių.

Valdyba
— SLA 134-tos Moterų kuopos

S susirinkimas įvyks šeštadienį,;

KAIP SUDAROMi 
. TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

priedo sklypas.
Skambinti 254-5311 

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

kambariu I in
* v nil rJŠNUOMOJ’AMAS 5

2 mieg. šviesus butas. Naujai' 
išdekoruotas. Apšildytas. Plyta

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
- - ' LITERATŪROS DRAUGIJA. -'

ings - bendrovės įtalpose, 6201
‘ l Nė-.*

| turėsim knygelių dovanoms; ati-

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, į.

arba rašant tokiu adresu:

JAS. Western Avė., Chicagoje 
K tiTTPsnTn knvcfAliii dnvQnnm< 
pSį dėta iki kito susirinkimo, kuris: 
g įvyks lapkričio 13 d. Valdyba

— JAV. (R. j LB Cicero Apy- 
į linkės Valdyba š.m. spalio mėn. 
J 10 d. 12 vai; dienos rengia gegu- 
| (žinę Vyčių salėje, Chicagoje,

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

S prie 47th St. ir Campbell Avė. 
I Bus cepelinų ir šiaip skanių 
S i valgių. Gros Gintaro orkestras.
S Visus prašome dalyvauti.
lt. Valdyba

■%
; Naujai pasirodžiusi 

DR. ANTANO RUKšOS 
619 puslapių, kietų viršeliu knyga 'i

te:
1:

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

rrr

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

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

I NARIAI

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

R i
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ginkhU:tai savininkai bus trail- 
kiami teisman.Ū
į Namus krečia ir jąųnus vyrūs 

areštuoja Libano, militarįnė p>
libij a. Namuose rasti jauni vy-
r-ai privalo diįati savo vardą, pa-
sakyti, kaip pateko į Beirutą ir 
eiti su-jais į .stovyklą, kur jie 
biis toliau ap^klausiaėjimi.

PENKIAS DIENAS SUKINĖJOSI APIE 
,■ MUSKO LAIVYNO BAZE

NARAI LEIDOSI IR FOTOGRAFAVO NARLAIVĮ, 
MALŪNSPARNIAI PALEIDO BOMBAS J GYLĮ

KARLSKRONA, Švedija. — 
! Psnkias dienas Sovietų narlaivis 
sukinėjosi * apie Musko saloje 
esančią švedų karo laivyno ba
zę, bet antradienį jis nutilo.

Sve<lai žino, kad Sovietų nar- 
laiviai gali gilumoje išbūti tik
tai penkias dienas. Po 5 dienų 
jis turi iškilti į paviršių ir gauti 
deguonies ne tik jūreiviams, 
bet ir baterijoms. Narlaivio mo
torai visą laiką ėjo, todėl šve- 

i rusu • -» 4

Kinijos užsienio reikalų ininisterio pareiškimas, kad nuo 1987 melų suvereninės Hong Kongo

Jeigu antrasis Sovietų narlai
vis, nepajėgęs pakilti prie Mus
ko salos vartų, taip pat ibris į 
dumblą, tai rusams ir vėl teks 
prašyti pagalbos.

Švedai nustatė, kur Sovietų 
narlaivis guli, o vėliau paleido 
kelias gylio bombas. Tos bom
bos narlaivio nesuplėšys, bet ru
sai, jeigu jie dar gyvi, turės 
kilti į pavhšiu.

Sovietų karo laivai laisvai 
plaukioja Baltijos jūroje. Jie 
negali pakęsti, kad tos jūros 
šiaurės pakraščiuose būtų šve
dų laivyno bazės, kurių Maskva 

‘ nori 
būtinai kontroliuoti švedų lai
vyno bazes, bet švedai neleidžia 

t rusams sauvaliauti.

Į dams buvo lengva sekti 
povandeninio laivo judesius.

j Motorams sustojus, švedai rjr- 
! žosi rusų karo laivą iškelti į pa

viršių. švedai žino, kur guli So
vietų laivas, v;sai prie Musko 
salos švedų laivyno bazės vartų. 
Švedai mano, kad Sovietų karo 
laivas sekė atplaukiančius ir iš
plaukiančius Švedų karo laivus. 
Musko bazė vra savotiška. Ji vra 
Musko saloje,, esančioje gerai į 
pietus nuo Stockholmo. Musko 
bazė.1 ___ _

rįpLaidanias į s^1ą eina p:r/tune-t maldyklai. D^bar jau .pradeda

*

negalėtų kontroliuoti. Jie
l . « . • i *X v I — xrx I z— I z % — XX xl ,

dovinių lenkas nusirito nuo že
mesnio; kalno,.o- kanadietis Lau
rie Skreilet antradienį įkopė 
į Everestą,229,080 pėdų turintį 
Hinjalajų kalną.

Lenkui ,visą‘ energiją atėmė 
šaltas .Himalajų oras, o kanadie
tis buvo geriau-pasiruošęs, to
dėl pajėgė įvykti šaltą-klimatą.

INDIJOS FANATIKAI 
PRADEDA APRIMTI

.NEW DELHI. — Indijos mu
sulmonai ir indai visą savaitę 
įį^jo kraują dėl vietos naujai

teisės pereis Kinijos žinion, blogai paveikė mie sto finansus. Doleriai ir auksas iš Hong Kongo 
plaukia į Shig apūro bankus.,‘ ' Iš

Libano kariai ir mill tarinę po-

yrą sales viduryje, o
I

Kanadiečių ekspedicija prasi
dėjo rugsėjo mėnesį. Grupė su
dalė Į 7-kalnų laipiojimo mėgė-

lį. švedai labai lengvai saugo mi- aprimti.PEKINĄ EINA RUSŲ-KINIE
ČIŲ PASITARIMAI

PEKINAS, Kinija. — Pirma-: . • j
dienį Pekine prasidėjo Sovietų j •-Mųsliūį^iiĮėj.e' yra ditloki šve-

Kabulo priemiestyje afganistaniečiai 
paėmė nelaisvėn dešimt rusų karių 

IŠTARDĘ IR APKLAUSIN&1Ę RUSUS, 
AFGANISTANIEČIAI ŠEŠIS SUŠAUDĖ

A. T V ERAS 
Laikrodžiai tr braatepyMi 

Pirdavimu ir Taisymu ' 
2646 WMt r>th StTMl : 
Tel, REpvblic 7-1941

nėlą tunelį. Be švedų žinios,! 650,000 gyventojų
IxxL.. 'Ll.-.____ ___________ lA- • 1_____I-A* ? Y'_ *____• •____ •_______

i Meerut 
mieste vien tiktai paskutinėmis 
penkiomis dienomis žuvo de
šimt žmonių. Pirmomis praei
tos savaitės dienomis žuvo 20. 
Iš viso gyvybės neteko 30 žmo
nių.

Under Pradės provincijos mi- 
nisteris Mišra pareiškė, kad ne
ramumai buvo prasidėję praei
tais metais. Klausimas buvo 
svarstomas musulmonų ir indų 
susirinkimuose, kai vieni ir kiti 
norėjo statyti 
toje

GENERAL įlELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

$250 WEEKLY PAYCHECKS 
(folly guaranteed) working part or

mailed directly to you from Home 
Office every Wednesday. Start im
mediately. No experience necessary.

the comfort and security of 

tion mailed. Send your name and’ 

AMERICAN FIDELITY COMPANY, 

Hiring Dept.?.77, lt)40 Lone Star Dr., 
New Braunfels, TX. 78130

J full time at home. Weekly-paychecks 
mailed directly to you from Home 
Office every Wednesday. Start im-

National’ company. Do your work
LI the comfort and security of 

your own home. Details and applica- • 
tion mailed. Send your name and’ 
address to: i

paruošta^ — teisėjo Alpbonse ir šaldytuvas. Divonai? Suaugu-
WELLS peržiūrėta, •‘Sūduvos’’ I siems. 73-čios ir Campbell apy-
išleista knyga, su-legališkomis linkėj. $245 į mėn.

Skambinti kasdien po 5 vai. p.p. 
arba savaitgaliais visą dieną 

776 8180

Formomis.
4

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje,;

' *T*7' ? a A • irvr*'•
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Prašome!
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai
padėti atsistatyti, 6 kalbesnis ELTOS informacijoms leisti 

radijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti
< ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti
E Not-For Profit^ Tax Exempt Corporation =

| Lithuanian National Foundation =
I P. O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421 =

J1 niiiiniiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiniiiiiiiir
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DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima Rauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atBiminimua,

Dr, X Gus^en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir

‘ 88.00rusirūpinjTną — .. _ _____________ _

Dr. A. J. Gussesi — DANTYS, jų priežiūra, įveiksią Ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A J. Gotsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS
ŽMONAS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| Arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 81 perauntimo Išlaldoma w

? NAUJIENOS,
ITlf 8a. HAL8TKD BT^ CHICAGO, IL fHtA

M

•!»

I
licija-apsupo visa Hamra kvar-
taĮą. Tankai ir sunkvežimiai at- 

--vėžė'"katiūg; -.p?kMf^ieną gatvę
ir kiekviena visai

- • • _ *• » * - /. J •<

dienai- sustabdylas peščšųj-ų jų-
' z”.— ■ . -i,v .■*’■» ■ * *■ ._ F»z\' ' f—į- (x,‘

dėjimas. Kariai: pfapesė, kad

-l

14.00
83.00

12.00

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

• ’ v . - ’ * - - « • - *’ v ; ,

P. NEDAS, 4059 Archer Av.enue;

Chicago, 111. 6063Z Tel. YA 7-5980

■«

it '
Ef

I

šaus- į.■_kiekvieną;;J<iiris;.bandys
.prancūzų

11 LJL- 2 • : Jrr'-- 2

kfestį* Bambš. ir .'iąšfcoti ginklų.
kanai.: ,;^e.

jų ir ^^jąrpos. Everesto, viršū- 
n^-'-^^^ė.'-šįEg^ Siant^t^,<į29 
meiįų.;>Ks^T-^e^tjirėjd nešti
ne ■ ';įia^eflfė rš

įrankius.
1 Qt/Ci -KVl cvf *iT»'rK*š'''-'Q.Vo‘n 4-1 rt-M -i r, 1-r

kai-lipo, SČJ° 25 dien? afganistanieciams
195$ mę^š;^rpa^tSiaiitiane jau NEW DELHI, Indija. Hug- matai nežino.

rrfų'šii bri- Pa'Yko paimti nelaisvėn 10 rusų no kareivius labai nuodugniai
Nelaisvėn paimtus Afganista-

REPAIRS — FN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečk y s 

Tel. 585-6624

M. S I M K U S :

, ,, . Notary Public į į
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

le 1 
’t I

Taip pat daromi vertimai, giminių

*
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tar o t Card Readings 
$10 J______

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė. 

Tel. 523-3685 (Pr.)

READER — ADVISOR — PALMIST

READINGS BY

KATERINA
ONE VISIT WILL CONVINCE YOU. 
Help and Advice On All Affairs 
of Life such as LOVE, HEALTH, 
BUSINESS, MARRIAGE, DI
VORCE, reunites the Separated.

Removes Evil and Bad Luck 
from you, and yours.

FOR APPOINTMENT, CALL 792-2774 
6432 NO. HARLEM (Corner of Devon)

• Kaip apgaulinga bebūtų vii- « 
tis, ji visgi yra mums naudinga 
tuo, kad dažnai nušviečia ir la
bai tamsu gyvenimo kelią.

6

f. ZepeU*. A^eitf 
J2MW W. 95th M 
Ivor*. Park. Ill. 
60642, - 424-4654 \

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro.

Ir pagal susitarimą.
Tel 776-5162 

2649 West 63rd Street 
Chicago, UI 60629

i
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ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

M06 S. K*dzi« Aro.
Chicago, »l. 60629

Tel: 778-8000

iki 5 vai. popiet

PATS SKAITYK IR DAR KL 
TUS EARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ •'NAUJIENOS*1

*7

— Naujlanoa, Chicago, 8( ID. Wednesday, October 6, 19*2

joks -laivas, ngalės įplaukti į šią 
karo jai vyno bazę. 1
I AI < 1 .''V/. .Ll.'l-'.A. ft ' T i J > »1 r * —....

Sąjungos ir Kinijos pasi(arimai, Kapoįr .^medžiagos - sandėliai,
pasienio nesusipratimams 
kinti.

Pirmas kiniečių klausimas bu- klausančių švedų krašto apSau- 
vo, ar Sovietų Sąjunga yra pasi-Į &aI- C 
ruošusi atšaukti savo karo jė
gas iš 
jungos atstovas 
m ai. Antras klausimas buvo, ar 
Sovietų Sąjunga yra pasiruošu
si atšaukti savo karo jėgas iš 
Mandžiurijos? Sovietų atstovas 
atsakė, kad tokio klausimo iš
kelti negalima, tai tada Kinijos 
atstovas atsakinėjo neigiamai į 
visus Sovietų Sąjungos klausi
mus. Rusai būtų norėję suma
žinti pasienyje esančias karo jė
gas, l>et Kinijos atstovas šio 
klausimo ir svarstyti nenorėjo.

Sovietų delegacijai vadovauja 
Leonid F. Iljičev, o kiniečių de
legacijai vadovauja Kien Kičen

a;š-■ jie-vpriklauso- švedų
Iaivx^i,'5iĮprs-yra ir ginklų, pri-

į ĖVbYeštd

'.v
kareivių, — praneša iš Kabulo tardo. Juos dažniausiai tardo 
atvykę diplomatai. Afganistanie- buvę Afganistano kariai, perėję 

— Kecijbs^prėzidentas Daniel .čiai rado veikėjus, apklausinėj o į kovotojų eiles. Jeigu tardymo 
arap'Ntoi paskelbė; visiems vals- 

t - i .-.v / j rtybės-tarnauto jams, kad nega- yykją< jĄi.k^ria^ie,į>ute rasdavo J

, .- n i * < ii ta 4urtū, skriatisti Amoniu,kuriam priklausė ginklas. Pn .
pildžius vežimą jaunų vyrų, juos

. Kariai, suėmė kiekvieną jauną
vyrą;' kuris .nepriklausė .šeimąi,
ir;liėpė kartji su-jais įvykti į-što- r

ginklų, tai suijndavo tą asmenį,
kuriam priklausė ginklas. Pri

* išveždavo. į stovyklą, o kąi eida
vo; krėsti'kito,, namo, tai suimi
nėjo kiekvieną, neturėjusį ‘dp-
kumentų ir gyvenantį bet kurio-
j e šeimoje. :

' Namų ' savininkai džiaugiasi,
kad bus apvalyti butai nuo įsi
brovėlių, bandžiusių slapstytis 
nuo policijos.

Izraelio karo vadovybė 
Babdoje

Babda yra pietinis Beiruto 
priemiestis, kuriame paskutiniu 
metu gyveno Libano preziden
tas Sarkis.

Prieš Savaitę Izraelio ginkluo
tos pąjčgos paskubomis išvyko 
iš Beiruto. Turėjo miestą per
leisti Libano kariuomenei, bet 
tokios dar nebuvo. Tada Izraelio 
kariai paliko pozicijas ir išva
žiavo.

Izraelio kariuomenės štabas

- ; A1 .A - A

įima imti k^šių, vogti valstybės

ir ištardė visus nelaisvėn paim
tus rusus.

Afganistaniečiai nutarė sušau-

Danijos ministeris pirmi
ninkas Schlueter, paskelbė tai-j

I

dyti 6 rusus, o’4’pakvietė į Pc’g- 
man miestelį, esantį tiktai 12 
mylių atstumoje nuo Kabulo. 
Visi rusai buvo atvaryti į Pog-

metu paaiškėja, kad jie komu
nistai, tai sušaudo; jeigu įsitiki
na, kad reikia veikti prieš ko
munistus, tai įstoja į kovotojų 
eiles ir veda kovą prieš rusų 
primestą valdžią.

sykles pinigams, maistui, drabu-, man^- kuri Sov^ų malfinspar-
žiaffts taupyti, nes artėja sun
kūs laikai. ‘

niaJ ir lėktuvai prieš dvi savai
tes bombardavo.

Afganistaniečiai sustatė 6 ru-
-4- Andrejus Kirilenka turėjo sus j enę jr sušaudė kitų keturių

užknti Brežnevd vietą, bet pats pu^ akivaizdoje. Gyvi likusieji
Brežnevas Ynokėjb išstumti jį iš rusai manė, kad ir jie bus su- 
politbiuro narių. Jo pareigos da- šaudyti, bet afganistaniečiai jų 

i ren
giasi juos nuvežti į Pahstarą, 
kad pamatytų, kaip gyvena af
ganistaniečiai tremtiniai. Afga
nistaniečiai rusams įsakė grįžti 
į Sovietų Sąjungą ir pasakyti, 
kad nešaudytų afganistaniečių. 
Jei Sovietų kariuomenės Vadai 
šaudys afganistaniečius, tai af
ganistaniečiai šaudys rusus, 
kaip sušaudė šiuos šešis. Jeigu 
afganistaniečiai būtų paleidę 
tuos 4 rusus Afganistane, tai So
vietų kariškoji vadovybė juos 
būtų sušaudžiusi Afganistane ir 
Sovietų valdžia būtų nežinojusi,

bar gali atitekti Konstantinui nešaudė. Afganistaniečiai 
Černenkai.

O

KALENDORCLIS

Spalio 7: Mar. Rož., Morkus, 
Strugė, Berčins, Ira, Mažrimas.

Saulė teka 6:53, leidžiasi 6:23.
Oras šiltas, gali lyti.

Walter Mondale kandida
tuos į prez’dentus ne vie
nas. Turtingiausias kandi
datas bus sen. Ed. Kennedy, 
o neturtingiausias buvęs 

astronautas J. Glenn.

kuriam tikslui afganistaniečiai 
grąžino keturis rusus, jų tarpę 
du karininkus, kad galėtų geriau 
išaiškinti.

, NelaUvčn paėmė 20 
Afganistano karių

Tas pats pranešimas sako, 
kad Afganistano kovotojams tą 
pačią dieną pavyko paimti ne
laisvėn 20 Afganistano karių. 
Apie šių belaisvių likimą diplo-

ARKIVYSK. GLEMP ATIDfJO 
KELIONĘ I AMERIKĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Arki
vyskupas Jozef Glemp, patyręs 
apie dabartinės lenkų valdžios 
pasiryžimą visiškai sustabdyti 
bet kokią Solidarumo veiklą, 
nutarė Amerikon nevažiuoti

Arkivyskupas Glemp buvo 
pasiruošęs aplankyti visus svar
besnius Amerikos ir Kanados 
miestus, kad galėtų parinkti 
aukų Lenkijos ūkiui.

Arki vysk. Glemp Jduvo supla
navęs surinkti didesnes sumas 
pusbadžiams lenkams, bet dabar 
visas šitas klausimas atidėtas 
tolimesniems laikams.

Arkivysk. Glemp turėjo nu
skristi į Romą ir pasitarti su 
popiežiumi, bet yra pagrindo 
manyti, kad ir popiežius nebe- 
važiuos į Lenkiją. Lenkijos ge
nerolai norėtų/kad popiežius at
važiuotų, bet jie prisibijo Soli- 
darinno šalininkų, kurie gali 
sukelti neramumus prieš gene
rolus. į

— Grupės kareivių Beiruto 
sankryžose sustabdo jaunus vy
rus ir klausinėja, kur dirba ir 
kur gyvena.

— Trečiadiraj aukso uncija 
kainavo $386. *

I najjį]
kad sutfiffarc nalūr£lūs ir saugūs

iMa^ė^lartitip susiklostė.

iiš Afganistano? Sovietų Są-, sandėliai 
jos atstovas atsakė neigia-j ĄnYr2»dI Antradienį į AJusko salą st

plaukė pora švidų karo laivų. 
Patb^idžniji švedų karo laivų 
bazėtA y fa Karlsk rona sri t y j e. 
Praeitais metais į Karlskronos 
pakraščius buvo įklimpęs So vie 

s tų nariaiviš. Matyt, kad jis no
rėjo įsiveržti į Karlsk) anos vidų, 
bet jam nepasisekė. Vietoj var 
tų į bazę, Sovietų laivas įsmuko 

t į dumblą. Įsmuko taip giliai, 
kad nepajėgė išsimurkdyti. Tai 
buvo Švedijos pakraščių vande
nys. Sovietų karo laivai negalėje 
padėti, todėl rusai turėjo pra- 

* šyli švedų pagalbos narhiviu’

bazėiA yra Karlsk rona sri t y j e.
_ . Lt ", J - - ‘ __ . _

Kiniečių spaudoje nėra nei vie-.iš dumblo‘ištraukli.
no žodžio apie einančius pasita-. 
rimus.

— Ginklams gaminti pasaulis 
išleidžia milijoną dolerių kiek
vieną minutę.

— Nuteisti trys jauni vyrai,
nenorėjusieji registruotis karo
tarnybai. I

3

savo maldyklą 
pačioje miesto aikštėje. 

Vyriausybei teko šaukti polici
ją ir kariuomenę. Muštynėse 
buvo vartojami peiliai, revolve
riai, akmenys ir net nuodai.

— Iraniečių pagrobtas lėktu
vas nusileido Irane. Visi keturi 
grobikai suimti, o lakūnas pa
leistas. Pilotas sakė, kad skris 
į Egiptą, bet nusileido Irane.

dento Reagano finansų politika J 
Partijos reikalus laikinai tvarko 
senatorius Howard Baker, Jr.

— Respublikonų partijos pir
mininkas R iriu rd Richards at
sistatydino, nesutaria su prezi-

— Jordanijos karalius skren
da į Iraką ir rengiasi padėti ves
ti kovą prieš Iraną.

k

l

►FrancoU MKleraod
Prancūzijos prezidentas Mi- 
terandas tarėsi su nauju V. 
Vokietijos kancleriu abiejų 
valstybių santykių klausi

mais. Genscher dalyvavo 
pasitarimuose.

BOLIVIJOS PREZIDENTU 
GALI BŪTI SILES ZUAZO
LA PAZ, Bolivija. — Prieš du 

metu Bolivijos kariuomenės va
dai nuvertė prezidentą Hernan 
Šilęs Zuazo ir pradėjo valdyti 
kraštą.

Kariai pasikėlė sau algas ir 
leido valdininkams imti kyšius. 
Krašto ūkis tuojau nuėjo nie
kais. Generolai įsitikino, kad 
jie nepajėgs atstatyti ūkio rei
kalų. Išrinko naują generolą 
krašto ūkio įeikalams sutvar
kyti, b t jis neturėjo tinkamo 
plano ir nepajėgė. T ada genero- 
ai nutarė leisti krašto gyvento- 
įams išsirinkti prezidentą. Ge
nei olai prižadėjo jo klausyti.

Visos politinės partijos vėl 
pasirinko į Peru Respubliką iš
bėgusį Hernan Šilęs Zuazo. Da
bar jam pritarė ir darbininkų 
unijos. Visi stebisi, kad kariai, 
nugyvenę krašto ūkį, sutiko 
leisti išsirinktizSties Zuazo.

— Antradienį Egipie buvo pa
minėta metinė sukaktis prezi
dento A. Sadato mirties. Prezi
dentas Mubarakas uždraudė ka
riuomenės paradus, nes tą dieną 
buvo nužudyti ir keli nekalti 
Egipto kareiviai^ • J
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t*v<kiiglK>fa MIKAS ŠILEIKIS

nesiruošia sunykti ar sumenkė- 
ti — naujas tafentaM ateina pa-

ATIDARANT BENDRĄJĄ 
DAILĖS PARODA

■

■X-

Ii

tuvio feašą į salfo latet&s bei ’H- 
sos žmonijos kultūrini lobyną. 
Vyresnieji dailininkai,įsteigę šią 
galeriją, dirbo ne veft’ui Ir be 

I abejonės prisidėjo, kad jaunie-
• ji nedingo svetimoje kultūroje.
• Su visūbmehėš Bei 'dailininkų ir 

ypač Midland Savings banko
; parama mes tęsiame, stfeigėįų pa 
! stangas ir tikime, kad atsiras ki- 
: ti mus pavaduoti.
į Mecenatų — daiL M. šileikio 
ir a. a. dail. Teofilio Petrausko— 
įnašas įsteigtas Premijų Fondas 
leido mums Iš procentų šiemet 

! skirti $1,500. Meno Tarybos su- 
į kviestoji Jury Komisija vakar 
I dienos posėdyje premias pasky- 
j rė Aš pakaitysiu tos komisijos 
surašytą aktą ir pašauksiu lai- 

į minguosius dailininkus atsiimti
• paskirtąsias premijas.

Čiurlionio Galerijos, Ine., su
kviestosios Jury Komisijos 

aktas
Mes. žemiau pasirašę, peržiū

rėję iškabintos Bendrosios Lie
tuvių Dailės parodos kūrinius, 
nusprendėme:

i. mecenatui dail. M. šileikiui 
sutikus, jo $750 premiją suskal
dyti į dvi ptėrtdjas

hrtinii pietinio su įrašu dydis

TO mm piečio fr * — 80 mm

JONAS TR1ČYS Prie darbo

Projektus įvertins dr-jos vaL 
dybos paskirta komisija. Už ge
riausią projektą bus paskirta

Piešinio su įrašu projektą sių
sti draugijos pirmininkui J.Ado- 

I menui, adresu: 3329 W. 66th St., 
• ga, draugija pasilieka teisę da

ryti mažus projekto pakeitimus, 
žinoma, iš anksto susitarus su 
autoriumi. w

Nepremijuoti projektai bus 
grąžinti autoriams.

FU. d/r-jos "Liettttxr’ valdyba

M. Šileikio darbai.
Komisija nutarė Garbės At

sekančius• žymėj omais išskirti 
kūrinius:

1. Vlado Meškėno 
Tijūnienė it sūnus

“Dr. Rožė 
Vytautas'*,

$500 ir

aliejus, kaiaibgo Nr. 19, ir
2. Natalijos Sodeikienės kera-

1 Augimas", katalogo Nr.

Inž. Domas Adomaitis

Domo Adomaičio, Čiurlionio 
Galerijos pirmininko, žodis ati
darant 1982 m. Bendrąją Lietu

vių Dailės parodą.

Gerbiamosios ir Gerbiamieji,
Nepaprastai malonu matyti 

šioje meno šventėje tiek daug’ 
dailininkų ir meno gerbėjų. Net 
iš mirties glėbio išplėštas miela
sis kanauninkas Zakarauskas 
yra mūsų tarpe. Tepadeda Aukš 
čiausias jam pilnai atsigauti! Į
‘.Vienu metu pagrindinis šios tas, kad lietuvių dailė išeivijoje

2. dail M. Šileikio preiiiijas 
j už tapybą paskirti
į $500 — dail. Jonui Trieiui už 

kūrinį “Gluosniai”, katalogo 
Nr. 43.

$250 — Seselei Mercedes už 
kūrinį “Gėlių puokštė”, katate-

mika
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parodos ruošėjas daiL Šileikis i go Nr. 18.
buvo panikoje: parodai buvo pa į 3. Čiurlionio Galerijos, Ine., 
siūlyta tiek kūrinių, kad jiems’ $509 prerhiją paskirti Vladui 
sutalpinti į mūsų kuklias patai-.; Endriularčiui už ftifiries teeinu 
pas reikėtų trigubai išplę§tį.Ta-j kos kūrinį “Marių pasakos”, ka - 
čiaū,. jo panika netrūkūs^Thrio i talogo Nr. 11;
džiaugsmu, nes buvo pasirinkta} 4. Dail. T. Petraičio $250 pre- 

J geriausi iš pasiūlytų darbų ir —• miją skirti Edwardui Walaičlui
kaip matote—susidarė puiki pa-; už jo akvarelę “Laukinės žąsys”, 
rodą. j katalogo Nr. 44. . '

Čiurlionio Galerija, Ine., ne-Į Geriausiu parodos kūriniu ra- 
trukus ruošiasi minėti savo 25‘dome M. šileikio “Žvejus”, ka-; 
metų sukaktį. Yra džiugus fak- talogo Nr. 37, kuris nedalyvavo 

premijų skirstyme, kaip ir kiti

Jack Antman
Magdalena Stankūnienė
Ramojus Mozoliauskas

Mikas Šileikis,
Čiurlionio Galerijos, Ine. 

atstovas ir mecenatas.
Chicago, 1982 m. rugsėjo

nlėnž 30 d.
Galerijos vadovybės vardu svei

Tikiu, kad Adomo Mickevi
čiaus raginimas ‘‘Siek ten, kur 
vyzdys nepasiekia! Laužk tai, 
ko protas nepajėgia!” labiausiai 
tinka dailininkams. Atrodo, VIa 
das Andriulaitis su savo “Marių 
pasaka” gal bu* arčiausiai prie 
to parodoje priartėjęs.

Tariu širdingą ačiū visiems 
parodos dailininkams, nes be jū- ’ 
sų nebūtų nei bendrųjų dailės 1 
parodų nei dailės premijų. 
Ačiū taip pat mūsų svečiams, 
kurie susirinkote kartu su mu
mis pasidžiaugti lietuvių kūrėjų 
darbais.”

PARODA

“Galerijoj” 744 N. Wells St, 
dabar vyksta dailininkės Mag
dalenos Birutės Stankūnienės 
dailfe darbų paroda — tapyba, 
— lietuviškais motyvais. Be ki
tų kūrinių, galima įsigyti serijąsvarbią sukaktį, išleis specialius ‘ ‘ v ‘

91 mm x 164 mm dydžio vokusi gražių spalvotų kortelių, tema:
su atitinkamu įrašu ir pieši
niu.

Šiam piešiniui ir įrašui pa
ruošti, draugija skelbia konku- 
są, kuriame gali dalyvauti tiek 
dailininkai, tiek ir eiliniai žmo- 
Chicago. IL. 60629. Projektus 
prisiųsti ne vėliau 1983 metų 
vasario 1 d.

“Lietuvaitė dirba ūkyje.”
Dail. M. B. Stankūnienė savo 

kūryba pasižymi lietuviškom 
temom. Anksčiau ji turėjo su
ruošus! vien egzotiškų gėlių pa
rodą. Paroda tęsis iki spalio 17 
d. Patartina šią parodą pama
tyti.

DETROITU NAUJIENOS
Parodos rengimo pirmininkas 

I dail. Mikas Šileikis pravedė pa
kiliu laimėtojus, linkėdamas ne-į rodos atidarymą. Paroda baigsis 
užkąsti savo talentų 1 spalio 17 d.”

Konkursas Dariaus-Girėno vokui

ŠAULIŲ STOVYKLOS VASA- noru paaukotų ir nereikėtų sto- 
ROS SEZONO UŽDARYMAS vykiautojang^ ypač jaunimui, 

. j. - • • oo nuobodžiauti. Tuo kart gal irPraeitą sekmadienį, rugsėjo 28 .jaunimas ką nors sugalybtų ant 
tos platformoj a.Ui^^^į^yčiau 
šaulių vado^bei ^jSkėl^ min 
tį apsvarstyti. '■ :

Grįžtuv prie stovykols užda
rymo. Staiga pirm. B. Valiukė
nas sušuko: “Dėmesio, dėmesio” 
ir perskaitė praeėjusios šaulių 
šventės aukotojų (stovyklai pa
gerinti) sąrašą ir padėkojo už 
šiandieninį atsilankymą.

Vėliau prasidėjo laimės trau
kimas, kuriam vadovavo Petras 
Bukšnys; jam talkino Onutė Se 
lenienė ir Vladė šiurkienė. Be_ 

‘ j abejo, buvo ir laimingų, kurie 
į §4^0 į namus patenkintų o nie- 

- u uu <- • ko nelaimėję tikėjosi kita kartamais, kuriuos parūpino Balyš iaįm^ 
Teličėnąs ir Vincas Rinkėvi- .

Loterijai Užsibaigus, pirm. B. 
Valiukėnas kvietė svečius sek- 

taikos ir užsimezgė kalbos. Vei- kasdieniais šią stovyklą lankyti, 
klus- šaulys. . anaharborietis L. 11 varkai būna atdari, o šeimi

ninkės turės paruoštus pie- 
: tuš.

. Vasaros sezono uždarymas pa- 
sisekė neblogai, žiemos sėžoną 
pradėsime šv. Antano parapijos 
patalpose.

d., iš ryto stovyklą dengė tirštai 
rūkas. Buvo laukiama^ lietaus, 
bet apie Vidurdienį dangus pra
blaivėjo ir tarpais rodėsi net sau 
lutė. Detroito apylinkėje dan
gus buvo debesuotas ir galimas 
lietus. Toks neaiškus rytmečio 
oras detroitiečius atbaidė vykti 
į stovyklą. Nors ir rodė galimą 
lietų visdėlto publikos atsilan
kė gražus būrys. Ūpas šiek tiek} 
visų pagerėjo, o ypač rengėjų, i

Vaišinomės šaulių sesių ska-1 
niai pagamintu maistu, vado-j 
vaujant patyrusiai vadovei Ah- 
gęjei Bukšnienei. Pasisotinome} 
ir atsigaivinome įvairiais ]

l
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Read label and follow 
directions.
r Ex-Lax. Inc.. 1982

Ateinančiu 1983 metu liepos lantinio.skridimo ir jų tragiško 
mėnesį sukaks 50 metų nuo mū- žuvimo. “
sų tautos didvyrių — Stepo Da- Filatelistų d-ja “Lietuva”, rio- 
riaus ir Stasio'* Girėno transat- : ėdama tinkamai paminėti šią

/ream

Take stoek Įn America «3eA

M Uk pfaoe tout te tnfcdti 
juf of dbeimK And, tLR. Ssvfegs 

have been helj lh£ tb m* k* 
‘vųyy drocxn* corn* ttve for ytait 

Bopdb matui* fe Imu
*tx jtmuhl That meanl yvfcjr drwmt 
u orxne true farter than evet Mbba 

Tou can buy slikres in your parti- 
7il*r Orw'm by joining the Payroll 
Ūpingi Plan wtTPT*» y'tfj work, or thą 

Mrntf. plan wher* yoi*
know it, your Ar->ncr»r 

.oek.b VtU b* < reality.

čius.
Netrukus pagerėjo visų nuo-

ko nelaimėję tikėjosi kitą kartą

For constipation relief tomorrow 
reach forEX’LAXtonight.

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?

SOME CHICAGO MOTO« CLUB T7P3 OR

Selenis, patraukė mane už ran
kovės nuošaliau ir dėstė savo 
sumanymus; kaip reikėtų pri-1 

traukti stovyklon jaunimą. Jis 
siūlė, kad šaulių stovykloje, ar 
kur kitur —. netoli stovyklos, 
būtų nupirkta žemės sklypas ir 
padaryta pasilinksminimo vieši 
vieta po atviru dangum, su mu
zika ir atitinkama programa, 
Girdi, jau daug mėtų tuo būdll 
jaunimą vilioja ir jungia sl0-į.si spalio. 2 Visė la^ -J. 
vakai, lenkai, ukrainiečiai ir ki- ' ~ 1
los tautybės.

f L. Selenis galvoja, kad tuo ne 
tik jaunimą priviliotume, bet ir

i aukų nuolat prašinėti nereikės.
■ Aš jam atšaukiau, kad idėjos 

geros, bet kas imsis jas įvykdy
ti? Gavau atsakymą, kad tai ge
riausiai tiktu Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centrui Detroite, 
arba šauliams I toki jo pasiūly
mą, aš tiek tegalėjau atsakyti, 
kad Detroito apylinkėje jau ir 
taip yra nupirkta keletas bend
rų sklypu. Jei įrengtume ką 
nors panašaus, kaip irkite tau 
tybės, kad turi toje pačioje “Pi
lėnų" stovykloje — pastatykime 
paviljoną, bent phtfonhą.

* * ♦

- Festivalis tarptauti- i
NAME INSTITUTE

Festivalis vyko tris dienos: 
prasidėjo rugsėjo 30 d. ir taigė-

ihuzika. šoko ir dainavo, paskiri 
tautybių vienetai. Lietuviai taip 
pat turėjo savo skyrių Ant sta
lo buvo išdėstyta įvairių tauti
nio meno dirbinių: tautinės lė- 
lės,gintafas, A. jbnynienės ir St. 
Šimoliūnienės keramika, iš šiau 
dų įvairus paveikslai, drožiniai, 
tautinės vėliavėlės ir daug viso
kiu daiktelių pardavimui. Praei
viams buvo dalinama Amerikos

Lithuanian Must Be I’fee. Fes
tivaly lietuvius atstovavo Det
roito Kultūros klubas.

Ant. Stxkaiukas

mehi-
I ninku, tai jarnfhną pfteivilio- 
j tume.

Aš manau, kad tokia platfor-

world on fire

iF VOU AT THB
3PCEP ST'y*

THE *-AN€-

mingu švenčių ar Ititekmihis 
progomis, vifen vM^aros rf£tu ga
lima būtų pasikviesti meninin- 
kų programai atlikti. Aš manau, 
kad už atliktas programas vidną 
kitą dolerhiką publika sų miėfci

2 — Naujienos, Chicago, 8. Ill- Thursday. October 7 H 982
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IG$AS PETRAUSKAS

f KELETAS ĮSPŪDŽIŲ IŠ KEU0NĖS 
PO KARIBŲ JŪRAS

* (Tęsinys)
Nors laive gyvenimas verda 

iki 12 vai. nakties, bet buvo žmo
nių, kurie kiekvieną dieną, prieš 
6\val. ryto, j§eida,vo. ant laivo 
denio pasitikti saulutės. Vado
vybė tierhs “Earl^-Birds”, 6 vat 
33 min. ant laivo denio paruo
šia kavą su užkandžiais. Jie rū 
pinasi visais. ’ ,

‘ Ankstyvą penktadienio ..rytą, 
prkš Įaivui atplaukiant į La 
Guaira, Venecuelos uostą, bu
vau pradžiugintas, kad mus pa
siliko burys žuvėdrų. Pamaniau, 
kad yrą kas nors, kas ir tavęs 
laukia, žinoma, jos atskrido ne 
mūšų pasitikti. Tai tik žmogaus 
fantazija, kad1viskas gamtoje 
tik jam, tik jo garbei-ar jo rei
kalui sukurta. Tai ir tos žuvėd
ros atskrido ne mūsų pasitikti, 
bet jų : maisto reikalu, nes čia 
pasirddė tokios mažos skraidan
čios žuvytės, kurias žuvėdros 
vikriai gaudė. ’

: Nors, ir dažnai atkreipdavau 
žiūroną į jūros tolumą, bet ne
teko pamatyti delfinų, kurie pa
prastai dideliais būriais, lyg 
lenktyniaudami, daro šuolius iš 
vandens.

■ Vykstant į Venecuelos sostinę, 
Caracas, kelias ėjo pro gana 
aukštus kalnagūbrius. Priemies
čiuose, tų kalnų- šiai tuose- pilna 
skurdžių'pašiūrių, kuriose gyve
ni žmonės. Jeigu tos pašiūrės; 
bhtų lygumoje, tai nekristų taip 
į į- akis svetimšaliui ekskursan
tui. Tas visas šlaitas jomis ap- 
statytas,, taijaip^ lyg reklaminė 
lėpta patraukia praeivio dėmesį;
įVenecueliečiai labai brangina 

. savo Simoną Bolivarą, jų; tauti
nį herojų, kuris vadovavo nepri
klausomybės karuose įsu. ispa
nais. Caracase pilna įvairių mu- 
zįejų;4E visjoį gdferbeh Jo pa
veikslai įrėminti aaikso rėmuo
se.-Jo gimimo vieta pavadinta 
Eto&įarb piaza. Ten stovi didžiu
lis jo garbei pastatytas .pamink
las. Paradų alėjoj ;-^— ėilę didžiu
lių fontanų ir paminklų.

•Pajutome, kad : esame Pietų. 
Amerikoje> kai pamatėme prie 
National Capitdl JstoMūčius po
licininkus su trumpasis automa
tiniais šautuvais/: Naftos i vers
mės, atrodo/ kelia Venecuelos 
gyventojų pragyvenimo . lygį. 
Benzinas pigus, tai gatvėse la
bai daug senų irAnaūyų automo
bilių. Kad pagerinti sostinės su
sisiekimą, japonai ir. prancūzai- 
pradėjo statyti požeminio ir virš 
žemės greitojo susisiekimo li
nijas.

"Rugsėjo 11 dienos, rylą atplau
kėme į Curacao salą, tai olandų

valdoma Antilų salyno sala', 
{plaukiant į uostą, matosi gana 
Švarūs, įvairiomis spalvomis da
žyti namai. Vaikščiojant gatvė
se, nustebome, kad niekas n> 
elgetauja, niekas įkyriai nesiriū- 
lo būti vadovais po miestą, žo
džiu, gali laisvai vaikščioti, nie
kas tavęs netrukdo.

Iš Curacao salos laivas pasu
ko tiesiai į šiaurę, į San Juan 
uostą, iš kurio *r išplaukėme, 
čia prasidėjo, čia ir baigėsi mū
sų kelionė laivu. San Jusn uoste 
mus pasiliko pelikanai. Pelika
nai, rimtai nusiteikę, tupėdami 
po vieną ant kiekiveno elektros 
stulpo, lyg ornamentai puošė 
elektros lempas.

Jei žmogaus nenervuoja nak
tį laivo supimas, dieną triukš
minga muzika, tai žmogus ke
lionėje turi progos gerai, ramiai 
pailsinti nervus. Visą savaitę 
nei laikraščių, nei televizijos,J 
net nei radijo žinių negirdėjo-, 
me. Visai nežinojome, kas daro
si už laivo ribų. Publika užimta 
saulės spinduliais ir baseinu, va
karais — muzika, šokiais ir ki
tomis pramogomis. Kai laivas iš
plaukdavo Į jūrą, tai mėgėjai! 
bandė savo laimę azartir.iucse | 
lošimuose.

t -

M. Šileikis Madona Z. Sodyboj:, akvarelė

Laisvinimo klausimais (5)

TEISINĖ LOGIKA IR POLI
TINĖ IŠMINTIS ■

PETRAS STRAVINSKAS
Lietuvos laisvinimo klausimai, litiniai, 

ypač VLIKą liečiantieji, aaž. 
niausiai vra teisiniai ir no-

penkios balerinos, kurios kas 
vakarą paįvairiiidavo progra
mą. Vieną vakarą puikiai atliko 
kazokų šokį, išpildydamos, ma
nau, visus jų numerius. Už tai 
publikos buvo palydėtos gau
siais plojimais.

Vienas orkestras pasivadinęs 
“20-ojo amžiaus pliene, orkest
ru”. To orkestro iiišįruiAentai 
padaryti i§ 50 galonų rfačkų, ku
rių vienos pusiau perplautos. 
Visų dugnai išplakti iki įvai
raus plonumo, todėl paliečiant 
įvarias to dugno Metas, gauna-

Taip pat niekas negali skųsis, 
kad jis buvo alkanas. Valgyda
vome triskart į dieną. Kiekvieną 
kartą meniu buvo labai įvairus. 
Pradedant įvairia užkanda ir 

.apstito fsukėlėjais, kelios sriu
bos, bent trys mėsos patiekalai, 
Įvairios salotos, desertui ledai, 
pyragaičiai, švieži vaisiai ir pa
našiai. Kiekvienas galėjo rasti 
patiekalą pagal savo skonį. Vie
ną dieną meniu sąraše radome 
man keistą sriubos pavadinimą. 
Tai braškių sriuba su b randy. 
Žiūriu, kad visi kiti prie mūsų 
stalo ją užsisakė. Ir dauguma ja j ma skirtingi garsai. Patyrę 6r-

Todėl, spręsdami juos, turi
me vadovautis . teisine logika ir 
pelitine išmintimi. Kas teisiškai 
negalima, to ir nesiimkima; kas 
politiškai netikslinga, neišmin
tinga, to ir nepradėkime. Visur 
vadovaukimės ne savo užgaido
mis, ne asmeninėmis ar parti
nėmis ambicijomis, o tautos in
teresu, viešąja gerove — salus 
publica. -

O to mes dažnai nebojame. 
Būdami okupanto pogrindy, el
gėmės kitaip. ;

Tremtyje kaikurios 
zistencinės organizacijos (pvz. 
LFB) vis dedasi pranašesnės -uz 
politines; nori ~ dominuoti lais
vinimo darbe; -•siekė išryškinti 
savo vardą, būdamos VLIKe;

nusivylė. Tiesa, šviežių braškiu! kęst rantai išgaudavo įvairius Jcai VLIKas su|uonesutiko, tai į
<  i i ' -rus ei Vol fiti imi i <tikrai buvo, bet to brandy sko

nio tai visi pasigedo.
Be to; 12 vai. nakties dar duo

davo taip vadinamą “midnight 
buffet”, kaip populiariai žmonės 
vadino — “midnight snack”, čia 
ingi įvairūs šaltos ir šiltos mėsos 
patiekalai ir kįti užkandžiai, vai-, 
šiai, kompotas, pyragaičiai, sū
riai ir, žinoma, kava. Stebėtinai 
daug žmonių naudodavosi tuo 
vidurnakčio patarnavimu. TJk- 
už gėrimus reikėjo mokėti. Už 
tai bartenderiai, vaikščiodami 
visą dieną, stengėsi įsiūlyti go
rimus. ■ . . ' . . ’j’

Keleivių pramogai laive buvo 
du orkestrai ir plokštelių muzi
ka, kurie"'vakarais stengėsi pa
kelti publikos nuotaiką. Buvo

kad VLIKas netekęs rezistenci
nio charakterio, ir jis “nusivli-l 
kinęs” ir pan.

O kaip elgėsi netgi tos pačiom j 
rezistencinės organizacijos, bū-j 
damos okupanto pogrindy, pvz./ 
VLIKą steigiant arba skel
biant jo 1944. II. 16 d. dekla
raciją?

Jų žodžiai ir darbai tada buvo 
tikrai be priekaištų; suderina
mi su teise ir tautos interesu, 
su politine išmintimi.

Štai vienas ryškus pavyz
dys:

VLIKo steigėjai, kaip žino
me, buvo ne tiktai mūsų politi
nės grupės, bet ir rezistencinės 
organizacijos. O VLIKo 1944. 
II. 16 d. deklaracijoje pasakyta, į 
kad VLIKą sudarė “lietuvių' 
politinės grupės, kaip tautos 
politinės minties reiškėjos ir 
vykdytojos”. Apie rezistenci
nes organizacijas ten neužsi
minta nė vienu žodžiu (VLIKo 
deklaraciją žiur. Liet. Encik. I 
t.; 378 pus.).

i Kyla klausimai: 1) kodėl taip

nes organizacijos nereikalavo sinė atstovybė, buvo sudarys 
pažymėti VLIKo deklaracijoje tas. . ? =

2) Vertinkime musu politinei 
grupes, iš kurių VLIKas gavo 
teisinę galią kalbėti ir veikti 
tautos vardu ir nesiūlykime 
VLIKui skelbtis 4garsintis)> sa
vo rezistencinėmis grupėmis 
(netgi, jei jos į VLIKą grįžtų), 
nes tuo būdu jis susilpnins savo 
*e‘sinius pagrindus.

3) Gerbkime visas grupes, be
sireiškiančias Lietuvos laisvi* 
nim^ darbe, nežiūrint to, ko
kiu vardu jos save besiva
dintų. : -

4) Visos mūsų grupės (politi
nės ir rezistencinės) tesijungia 
VLIKe ir tedirba tenai lygiomis 
teisėmis it pareigomis.

jų VLIKo steigėjais?
1) Kodėl rezistencinės organui 

zacijcsxalyvavusios VLIKo stei 
gare, nebuvo nurodytos VLI
Ko steigėjais po 1944.11.16 d. de
klaracijoje?

a) Kad VLIKas buvo steigia
mas kaip tautos atstovybė. O ^to
kia tautos atstovybė pagal tei
sę (demokratinėje valst. sant
varkoje) gali būti įsteigta tiktai 
politinių grupių bendru valios 
pareiškimu. Politinės grupės, 
kaip tautos politinės minties re;-’ 
škėjos ir vykdytojos, sudeda 
VLIKe savo įgaliojimus, ir tuo 
būdu padaro VLIKą politiniu | 
organu, kompetentingu reikšti j 
ir vykdyti tautos politinę mintį 
(teisiškai/ tautą atstovauti).

b) Rezistencinės organizaci
jos, kad ir kaip gerbiamos ir 
tautai nusipelniusios, visdėlto, 
kalbant strieto jure(griežtai tei
sine prasme), nėra tautos poli
tinės minties reiškėjos ir vyk-

! dytojos. Todėl jos ir negali da- 
Į lyvauti tautos teisinės atstovy- 
j bės suformavime.-’ r

2) Kodėl rezistencinės orga
nizacijos nereikalavo pažymėti 
jų VLIKo 1944. IL 16 d. dek.. 
racijoje, kaip VLIKo steigė
jų? • < . <

a) Kad jos nesiekė pigios rek
lamos, savęs pasigarsinimo, sa
vo ambicijų patenkinimo; jos 
siekė tik vieno idėjinio tikslo— 
tai atgauti tautai laisvę ir atsta
tyti Lietuvos valstybės tvarką 
teisės pagrindais.

b) Jos žinojo, kad, pažymėjus 
jų vardą šalia politinių grupių, 
VLIKo teisiniai pagrindai ( kar
tu gi ir jo teisės ginklas, kuriuo 
jam teks kovoti dėl Lietuvos 
laisvės) susilpnės.

Todėl tos grupės dirbo VLIKe 
solidariai su politinėmis grupė
mis, nestatydamos reikalavimų 
išryškinti .jų vardą VLIKo rek- 
laracijoje, vadinas, padaryti tau 
kas būtų teisiškai nepateisi
nama ir, be to, politiškai ne
tikslinga.

Tad ir šiandien turėtume visi 
mokytis iš tos, tiesa, -dar netoli
mos mūsų praeities.Būkime ide
alistai, kariu gi ir tikri, valsty- 
•bininkai.

Nedarykime nieko ; kas nesi
derina su teisine logika ir poli
tine išmintimi.

Dar daugiau: '
1) Supraskime VLIKo teisi

nę prigimtį ir teisinę logiką, 
kuria VLIKas, mūsų tautos.tei-

j

jus'spaudoje pasirodė kaltiftimųJ padaryta? ir 2) kodėl rezistenci-

MOKYKLINIS JAV JAUNI
MAS GIRTUOKLIAUJA

SAN FRANCISCO, Calif. — 
Kalifornijos sveikatos sekreto
rius Ricrard S. Schweiker su
rinko ir paskelbė duomenis apie 
mokyklinio amžiaus jaunimo 
girtavimą.

R. Schvyeikerio vadovaujama 
įstaiga priėjo išvados, kad jau
nimą lengviausiai nuteikti prieš 
alkoholį gali šeima. Turi negir
tuokliauti tėvai ir argumentuo
tai įtikinti vaikus, kad girtavi
mas' trumpiną amžių ir silpnina 
protą . ' \

Vyriausybė .rengiasi paskirti 
100 milijonų dolerių, kad atpra
tintu jaunimą nuo alkoholio/

Apskaičiuota, kad dabartiniu 
metu krašte yra 17-24 metų, am
žiaus berniukų ir merginų, ku
rie jau skaitomi alkoholikais. 
Apskaičiuota, kad 6% vyresnio 
amžiaus mokinių geria alkoholį 
kiekvieną dieną. <

Jiems turėtų aiškinti, kad al
koholis silpnina protą ir kliudo 
logiškai’galvoti. ' :
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garsų niuansus

MARIJA N0REIKIEN1

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

1608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL J25-278Į

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

3.:

ATEINA LIETUVA,•n

/F

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

JAY DRUGS VAISTINE
%

ir rrrxsrwGAi hpildow mckftai • r anndc mat sal
dumynai * KOSMETIKOS fiKKMENYS

Atdara Hokiadienlaif dū«

TeL 476-2206

autorius, . / . t 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

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

664 psl., vardynas. H
Minkšti viršeliai. .Kaina 515.

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

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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 vertimus 

(r patarė mums toliau studijuoti.

KiIm $25. Kieti rlHdiiL

SERVE WITH PRIDE IN' 
■ THE NATIONAL GUARD

g LITiiRATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vlnėc 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stokoj 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijas, Diustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašuboj, A. Rūkitelės ir JL. Varne

♦ DAINŲ ŠVENTES LAPKUOSE, poetės, rašytojo* Ir 
tinlų Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
iventes b^ jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktai? ducfmenimif 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

♦ VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sansaf 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. *Į

♦ LIkiU V L?KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJaurka 
Įdomiai paradyta atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Br 
Labguvos apskričių duomenimis. ApraJymai įdomūs klek vien are 
lietuviui. Leidinys fllurtruotaa nuotraukom!*, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje. 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ML,

t KĄ LAUMES L1M1E. palytojo* Petronėlės Orintaitės atfr 
mfnlmal Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pir
maisiais bollevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. 1

t JuLTUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik n< 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

> BATTRINfS NOVELES, M. Eoečenko kfcyba, X. Vririfte 
vertima*. pd. knygoje yra ’40 *tinojliigų novelių. Kaina

Knygos gaunamo* Naujienose, 1TW So. Hriried St, Chfcag*!
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$40.00

'savo nuomonės pa

Kukis nemėgo atidėlioti savo sumanymų
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(Bus daugiau)
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PLAUKIAM 
-ŠAUKIAM.

Jeigu tai būtų pasakęs senas Lozoraitis, tai būtų 
suprantama, jis pėgriūdihių kalbos dalykų nežftiėjo, bėt. 
ifė jaugi :fr at'šiovas Vatikahe, baig^fe nėprMaū&mbš Lie
tuvos mokyklas ir turėjęs skaityti, kaip lietuviai naujo-- 
Veš pasiūlo, b nė įneša arba išneša., tai jąd fte^ateisiframa.i

•ARKITE JAV TAUPYMO BONUS

nė jos dalis), -nes čia kai tik 
kit& norš piflyją; tai, jdūTck, jau 
gatVės '(kai ktin&s žėrfrainoįje) 
ūrfvmdytok, gyveStojį'i Vvhk-jo- 
■janii, vaikai rii nfeiWntthu taš- 
kėfci patvinusioie kiimyriVįSeje, 
paskui — skelbiami, kad liūtis

— Taigi, taigi, — pritarė vyras. - 
maniau, kol dar nieko blogo tarp jų

liajaitiąnė, turėti jaa -f»ro P*- 
Ąrnrio tokių ek&ui’sąų brgani- 
tavihio reikaluose. Mat, ji yra 
buvusi net tris metus (taigi, tris 
Kadencijas) iŠ eilės Santa Moni
kos Amerikos Lietuvių klubo 
.nrinunnkė 1Y kaip tik jį tais 

(kiekvienais) suorgani-

dukteris g’rmdei...
— Ar a§ žmnguR. kūTta ? — teiinrfdS 

IMča jau Dievuliobuvū valia! Kurią gi frtcrgą 
«■?-nmfctfi numatėte? z> 4 '* ' ‘ * ė

matyt, norėjo Draugo skaitytojams parodyti, kaip atsto
vas Lozoraitis “įneša” Į liėt'ūviŠką višūtėnėribiį ^yvėniūrą 
dar vieną politinės kovos “sumanymą”. Jis toks:

“Jaltoje Rooseveltas sutiko su pasidalinimu Įtakos 
sferomis Europoje, ją skiriant į dvi dalis”. Bet čia pat 
prideda, kad Jaltos susitarimas nėra teisinis dokumentas. 
Čia pat prideda, kad “Įsigilinus^ į kbmuhtkafb Tr proto
kolų tekstus, ryšku, kad tikro Etfropdg ’pšdaHnfiho ne
buvo padaryta”. Lozoraitis rašo, k'ad Jaltoje j'bfcfd Euro
pos padalinimo Į įtakos Sferas bebuvo, ir pastebi, kad tai 
reikia pabrėžti, bet jis, kaip dauguma respublikonų, ne
norinčių ar nemokančių dokumentų skaityti, pirma pa
brėžia, kad Roosėvejtas pėdūlinP feurdpąį įtakos Sferas..-.

NAUJIENŲ raštinė atdkra kasdien. Išskyras Mtaudlenfns, 
mo 9 r&L ryto ūti 5 vaL popiet žeštvfforrtsit - Ud 11 ?sL

. PaškuttMu metu į Naujienas ateinė raštų,.tvirtinan
čių, kad Roo’še^ftaš jlktoje pardavė Lietuvą įr Visą Rytų 
Europą Stalinui, bet kai paprašai įrodymų. tai jų n'Čph- 

’focfb. Tbfeį raštų ffetfedamė, neš Ui 'yrą politines M>yėš 
išmislas. Atstovas Lozoraitis pirma paskleidžia neteisybę, 
o vėliau pastebi, jog reikia;.pabrėžti, kad tai yra neteis^-; 
bė. Tokioms Lietuvos klausimo svarstybdms ir tokiomis 
išvadoms nereikėjo iš Romos Į 'Chicagą 'važiuoti. Tokių 
simpoziumų pranešėjų mes■ turiih'ė/ir A^ėrikbjė. • Jie .už
miršta, kad jeigu ne Rooseveltas, tai jfe Ątffėrikoė'b'ūtų

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)

— Ir aš manau, kad ne pora, — sutiko su 
vyru Kukienė. — Nieko sau merga ir darbininkė 
gera ,bet argi mums su žlabiais girmrmdtišl

- Ot iYšu- 
nėatsitiko.

Bėt kai po to ’riil 'prašuietla 
karščiai, tai vėl šatfkfLrfė, kad 
fcafšfa, d miešto “tėvS” ragina 
tadpyfi 'ėfie’i^ą Jzlėkfrc^ fr'kt.) 
ir Vėl taupant — V» šankiame, 
kad karšta. Toks čia kbnri’tas, 
(akie miestai rr žindinėš...

oė, — ir graži, ir turtinga, ir garsios giminės. Ne 
sarmata bus su tokiais žmonėmis viešai susieiti, 
susigiminiuoti.

— Aš, Dievulėliau, maniau, kad Jonuką su
manei kuniguosna leisti ir tuo reikalu kalbėjais! 
su Kiesifium, — prisipažino žmona.

— Kuniguosna? — nusistebėjo Kukis. — O 
kam gi tada savo ūkį paliksime? Negi kurio žento 
malonei atšiduorinfe senatvėje? Ko man vien^ tik 
sūnų pagimdei? Būtų d£r kitas, leistume dibar

nebuvo nurinkta samdiniM dar gyveno pas tė
vus, viešnagėje.

Kai, gyvulius pašėrę, pagirdę, abu vyru gi^žo 
pirkion, Jonukas atsinešė su savim tubelinius pa
valkus, kuriais arklį kinkė tik arti, akėti ar Žie-

m ><5^4 a u K**- >%-/
R1į^ iiLiSnkcLil VctzJflCiOTi.

— Tėvuli, sutaisytai man pavalkus, — Krai
pėsi Jdreaš j tėVą.

— Atidėk pavalkus, pasiskubino tėvas. — Miš
kan itėVažidokl

Nereikėjo taip toli vaSuofi
Kunigas Juozas Prunškis, Draugo rėdalitonus, Ame

rikos Lietuvių Tarybos informacijos centro vedėjas, Kau
ne baigęs teologijos fakultetą, o Washington© katalikų 
ūhive*rsitete gavęs daktaro laipsnį, šio trečiadienio 
Drauge parašė “Svarstybas Lietu'Vūš klausimais”.

Kun. Pru'nskis pranešė Di%ugd škaityto'jaihs apie 
dr. Leono Kriaučeliūno suorganizuotą Simpoziumą 'Chica- 
ges Lietuvių Tautiniuose namuose 1982 m. spalio 3 dienos 
popietį. Įžanginį žodį pasakė pats organizatorius dr. L. 
Kriaučeliūnas, o Lietuvos reikalų svarstyb'omš vadovauti 

’p'a'k^ėte inžinierių J. Jurkūną. ,

kaip aš &kau. .. Pamaty^iri’ie 'dabar, kas vii§ų 
turės

fahoe, kai atsikėlę pamatė 
stambiais sniego klodPs padeng
ta aukštų kalnų pušis, kas suda
rę lyg sapno vaizdų, n.s to eks
kursantai (net ir vietos gyven
tojai kalnuose) nesitikėjo tokia
me ankstyvame rudenyje, jo pir
mosiose dienose, pamatyti. Vie
tos gyventojai ekskursantams

rėVų ’kfšrušyfi.
— Ar Wfq pavasariui atidėjus? — 

'■^'šidftišb ^ttbfrži. — Teūpfe?0rastų vaikas.
— Ko era ^žrtftcšimė? Iki Užgavėnių suspėsime 

— laikas 'firiiiažas. Kam turi vaikas merginai gal
vą sukti ir sau širdį gadinti? Apvesdinsim grei
čiau, Tr greičiąu yiskas baigsis. Darbp dabar so
džiuje nėra, žmonės laisvi — pasilinksminsime 
gerai, ir pavasario darbams nauja darbininkė bus 
-L- fan palengvės... Anądien, vasarą dar, sako 
man Gvgis: netaip viskas bus, kaip tu nori, bet

kana, dr. Domas Krivickas, VLlKo vičėpifmihihka’s ir 
Washingtone esančios VLIKo įstaigos vedėjas, ir moky
toja D. BindOkiėnė.

Kun. Prunskis virš 50 metų rašo lietuviškoje Spau
doje ir redaguoja knygas bei žurnalus, tūri 'didelį paty-' 
rimą ir moka duoti skaitytojams ph'oas W&T8įaušr£š min
tis. Iš patirties jis žino, fea'd zūrnališTas ’turi suprasti 
kalbėtoją, jo dėstytas mintis tiksliai ir greitai užrašyti 
ir skubiai atiduoti redaktoriui. Paruoštas darbas turi būti 
surinktas ir artimiausiu laiku paskelbtas.

Niekam hegafi kilti jokia ■hbėjbftė-, kė'd kun. PrufiSkiS 
netiksliai būtų užrašęs svafstyBošė dalyvavusių žmdhfą 
mintis. Manome, kad jis, patyręs žurnalistas, viską svar
besnio tiksliai užrašė ir paskelbė. Svarstybos tęsėsi tris 
valandas, tai visko, aišku, jis negalėjo užrašyti. Bus tikš- * 
liau, jeigu pasakysime, kad užrašė visas svarbesnes min
tis, pareikštas švarst-ybose.

Būtume galėję palaukti, kol Naujienų 'rtįidftėriM 
būtų tas svarstybas aprašę i*r paskelbę NatufeHose. Bėt 
naujieniečiai taip greitai savo reportažų neparuošia. Vie
nas nesutiko sėsti prie spaudos stalo nes neturėjo noro 
apie simpoziumą rašyti. Antrasis savo ausimis nepa
sitikėjo, tai viską magnetofonu užsirašė. Kol viską tiks
liai nurašys, tai užtruks. O trečiasis, sėdėdamas prie 
susigrūdusio žurnalistų stalo, nugirdo vieną daktarą tvir
tinant, kad salėje buvo 500 klausytojų. Salė buvo pilna,

•(Tęsnys)
LAIMINGA EKSKURSIJA

Santa. Monikos. Amerikos Lie
tuvių klubas, kurairn "dabar pir
mininkauja Albinas 'Markevi
čius, š.m. TV^šėjo ;27-30 dienomis 
šųrtipšė ekskursijų 'autobusu, 
kurioje dalyvavo 41 asmuo, į 
Rerio '(•Nevadogę), kūr (kaip ir 
Las Vegas ar Atfehtojė) -yta, 
“gembįinimo” -pinįgaisr: centras, 
ir Lake Tahoe, kur yra pinkus, 
prie_ ežerą, kurortas aukštai 
"(viiį 10.000 pėdų) kalnuose.

Ekskursija, kurios dalyyia'ins 
ta virš 1,000 mylių (-ten- ir at
gal) kelionė autobusu ff trys 
naktvs viešbučiuose kainavo vos

toks beveik stebuklingas” snie
guotas vaizdas net ir jų gyven
vietės aukštumoje (Lake Tahoe 
— ’ežeras yra virš 6.000 pėdų 
aukštumoje, o prabangus kuror
tas Tatioe City arti 10.000 pėdų 
aukštumoje) dabar čia mato
mas (ankstyvos žiemos ženkle) 
ūk po 64 metų. Tikrai, taip at
rodo, buvo visokiais atvejais 
puikūs šios ekskursijos dalyvių 
.’šgyvėnimai.

skaityti, ;
Jie užmiršo, ką Rooseveltas pasakė Churchiliūi ir 

Edenui, kai šie buvo pasiruošę 'Pabaltijo kraštus ’mirastūi 
Sovietų Sąjungai. Jie neatsimena, ką Roosevęltaš ąsakė 
Summer Wellsui paskelbti, bėt iš Romos važittdja į Chi- 
cagą ir pabrėžia tai, apie ką visai hetrirėtų kalbėti.

DUnrtščk kainai

Chicago j e ir priemiesčiuose:
------------

pusei metu
trims mėnesiu rm
▼fenam mėneifui

aduose JAV rietose:
metams ________

. KAI LYJA - 
i KAl KARŠTA

■' jt^Eąždaiig taip galėčiau apibū- 
Ifliniathiės^šęjyg&s .Loį An

gelei, ar net jau i’r visoje; pieti- 
nė-^ tKi^Urnijojė. šįmet, gana 
aifkšū, šiuo ih'efu laikū (rudens 
'pirmoji diena bėvd rugsėjo 23 
d.) paliko čia net Los Algeles, 

.kas tuvo nė tik 'štėfgmena, bet 
ir retas atsifiki'nia's Amerikos 
kfimafinių sąlygų pranašų spė- 
jiihūcfeė, kad fa'i FeiŠkiš šįmet 
TąWi ’ankštyv-ą žisft?ią. iš -visų 

‘pačiai -TftnefiKfe -Rytuose), 
bū^iėii’t labai ilgą Įr šaįtų. Bet 
fe’fi&'rnija vfšada buvo laibai

žmones!.. .
— Na, jau, ] 

už Jonuko? — suabejojo žmona

metais
tavo tokias ekskursijas, lųrėju 
^as gražaus pasfeekfjuo, kaip ii 
>i — jau ketvirtoji, jes oigani- 
:ūdta.

Ji pati, ( dr. B. Kaulinai liepė, 
r kai kurie kiti ekskursijos da
giai man pasakojo, kad nepa
prastai malonų išgyvenimą (at-

VL. ėkkCNAS

PASTABOS IŠ TOLO 1
po .100 Avieną šimtą) dolerių- 
asmeniui. Žinant‘šių drenų kelia 
vimo ir ypačiai viešbučių (*to d 
kiose vietose) brangumą, tai Ši 
ekskursija buvo “pigiau grybų”?

Sakau, kad “laiminga ekskur
sija” dėl to, kad Viši grįžo labaS! 
pėfeirkinti, nuotaikingai pralei
dę laiką ekskursijoje, b kai jfcaj.-’ 
ris ir dar laimingesni, nes ma
gindami laiįnę ^u “slot Sftackrnfe”' 
febo klubuose, fiŠ16§ė dfengiūt^ 

'■negu išleido. Viena ponia išlošė’ 
net 1.200 dolerių, dar kėli k|tii 
po šimtinę ar dvi ir 1.1. Kas pr^-’ 
lošė — tokių, žinoma, nėra...?

Ekskursiją-, pirmfcihko Xlb.^ 
Markevičiaus paprašyta; organi
zavo ir vadovavo dr. Birutė Rau-.

spėk, tei gudri, — nusišypso jo sems, er- 
žmeno: smalsumą.

rifą r Dievfflis dAvė Šventos Dvssios

vaišinti. Leis nelėiš,’o kafbetlš tuVė^.
— žiūrėk, ka& Tik Vhlkui ^rina^ 'hė’j)ažh- 

rytų...
— Kiaušinis vištos nemokinū, Tr tto tfiartęs htf- 

mokink, — šiurkščiai atsikirto vyras. — 
fnaiūau. tai visa su Dievo pagūlba Tr a 
esu.

Kukienė nutilo susirūpinusi. Nieko vyro su
manymui prikišti negalėtų, kati nė*t feb'AT būfų 
nogėjusi — ir piršlys tinkamas, ir merga parink-

rei^kifmiš. §ti5 j?et
“Št. Lbžd^lČio Srffftys

Stasys Lozoraitis, padėkoms *jr. K. KriAtrčd^- 
nūl už pakvietimą, pa'p4siąkojd,'kač britų kūnšerV^- 
tdrių grupė įnešė šūrfftiijmą^Eur'opdš į^riūth'ehife. 
kad būtų atkreips ^ėm%i^š Į Pa'baTtijb VaTst^Mu Yi%- 
■pri^Iaūšomybėš šfeki'miį ir kAd šTs būtų TŠket-

klierikauja...
— 0 mano ūkis tūkstančių ViėVertaš? At WA- 

ū'ai kad niekis?... '■ . , *,
’— Ne niekis; bet Včš tik pušvalAtarfitikafi 

esame. L
— Grigaičiukai pasidalinę ir tiekos neturėŠ! 

kas, kad tėvas turi valaką! Bet gi džtr šūnife 
namfie. Sumesk dabar savo sena galva, kiek gaus 
žemės pasidalinę kiekvienas jų? — aiškma žmo- < 
irai -Kukis, net pasikaričiuodanias. *— $ pfhigkTs | 
prieš mane jokia marti, manau, nepasididžiuos.

— Tai kada jau siųsi atsiklanSti^ — įt&h&a • 
vyro samprotavimais pasiklausė Kukienė.

Kukienė sustingo visa, supratusi, kad 
dabar pareikš sūnui savo vaGą. Nors neabejok 
kad Jonukas nepasTprieslns, bet visgi širdis ri

įkvėpimą, kad spėti galėtau? Sakyk jau, kad sakai 'ta gera. Geresnės marčios net pati nebūtų Jonu- 
— Nagi Grigaitytę iš Merkupio. Tai bent kui parinkusi.

1 .Viškaš buvo"igferšri 'apgalvota, bet senės širdis
leis tau G'rTgA'ičrai , ’vfe <^ftb ūūjausdama, kad nelengva

; btfe Šūūė'Fnfi tūbtil^Ūi Ūėvo valiai nusilenkti.
paklausė vyrą.

THl LTTHUAMAM DAK.Y MWS
<ėwbli^ed Dafiy Kxeapt 8uad*j iy Tka LftfrpiBtra. K«vi Pik bM.

UW W. Hahrted M. WOt. _ttl-tlM ,

SECOND-CLASS POSTAGK PATO AT CHICAGO, ILLZNCHS

nusiprausė, papoteriavo, atsiklaupę
Visą, ir 'savieji, ir s^dfnfai, Višūdmet poteriaVc 
•atsiklaupę, — tėvas sūnum rraėjo 'gyvtriių -šerti 
motina triūsė aplink pečių, pusryčius gamino.

Kukis Šiais riiefaiš, *kaip ir visados, buvo misi

=■ -mTOtsl^iū ^ino
— Sužinos, kfžS būs metas. Negi tartis turiu 

i ■yū Vaiku ?
=^- Vargšelis, — lyg pati sau prasi-

— Ko turi nusiminti? — piktu balsu atsikirto 
TfAdnaT. — Negi baidyklę jam parinkau^

— Bet gi sakei, kad jis Žlabytės nori? — ne
drąsiai pasiaiškino žmona.

— Suvaikysi dabar čia jo norus! PTenas iš 
panosės dar neišdžiūvo, tai ir pusto tusti vėjai 
*galV(įe. *Tėvas jam esu, Dievui už jį atsakyti Tu
rėsiu!. .. Negi blogo jam noriu, kad mafio valiai 

lešpatš Dievas liepia Vaikams

vifittfea. . ’-v- - , • r‘ •
Popiežius ir 'Prancūžijoš prež. MittėfAnd pždaVe 

bendrą nutarimą, kad Jaltos susitarimai būtų panai
kinti. Jaltoje Rooseveltas sutiko su pasidalinimu įta
kos sferomis Europoje, ją skiriant į dvi dalis. Tačiau 
Jaltos susitarimas nėra teisinis dokumentas. Susita
rimas buvo daromas neatsiklausiant vyriausybių tų 
kraštų, kurie buvo skirstomi į įtakos zona's. ĮšigilinUS 
i kdrh’u'hikato ir pTotokolų tekstus, ryšku, kad tikro 
Europos padalinimo n'ebuvo padaryta ir tą reikia pa
brėžti. '(Draugas)

Džiugu, kad p. Stasys Lozoraitis, Jr., dėkojo čir. Kriaū- 
ČėKimūi už pakvietimū Atvykti, tai ĄLTui nereikės mo
kėti kelionę iš Romos į dhieagą. Kelionė ilga ir brangi. 
Turint galvoje, kad Šių mėtų vasario mėnesį Vytauto 
Kutkaus vadovaujama Bendruomenė surinko beveik dvi
gubai tiek, kiek ALTAs, .. tai AETui būtų tąbai sunku sii- 
ffibkėti' LdžorAKid kėliohęi’; Daktarams kelis šimtus iš- 
mėšfe Tėngviaū, ne^ū. ALTui. . .

Tai įdomus/rišūbiūehinio .Amerikos lietuvių gyveni
mo reikalas, bet įdomesnis ■ astoVo Lozoraičio pasakoji
mas, kaip britų konservatoriai “įnešė” į Europbš parla-- 
mehtą ’Sumanymą, kad -būtų atkreiptas dėmesys į Pabal-^

A« *f Jmwmy 1.1?M

OiiesgD $45.00 per yeer, ^€00 per 
jU months, 11X00 > months, b
•ther USA localities $40.00 per year, 
C^>00 per six months- $12.00 per 
three months. Csn&di $45.00 per year, 
sther- oountriet $48.00 per yw« ’

25 cents per copy
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VAKARŲ VĖJAI

DAIMID

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PIRKITE jAV TAUPYME BONU.';

Telet 476-2345

šiai

PERK KAUSTYMAI

yra
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

STELLA CONRAD
Gyv. Brighton Parke, Chicagoje

)ainrd

AMO U LA NSO 
PATARNAVIMAS

Lists vių

Laidotuvių

Direktorių

©5TEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS Of OSTEOPATHY 
D.O.X WIU MORE THAN 
DOUBLE their present 
NUMBER-GROWING FROM 
15,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/ /

?.0.’5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS., PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING IN JURY JU© ftSEAS, 
INUUWNS THE USE OF MANIPULATIVE i

.,se ■. _ ------- —■**

Rug- 
švęs- 

metais 
iojo

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Apdrausto parkraustym®- 
M Įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tat 374-1882 arba 3764994

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Gyvenimo rudenį tesurenka- 
me tą, ką kiekvieną dieną esa
me sėję.

• Daugeliui dabar namai 
vieta, kurioje jie pasilieka, 
nėra pakvisti kur kitur.

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL

— Atstovų Rūmų pirminin
kas T. O’Neill pasirašė preziden
to vetuotą įstatymą ir pasiuntė 
į Baltuosius Rūmus vykdyti.

■MkZMMNMl

KEvubbc H2U
U, DL >74-4411

— Prez. Mubarakas tvirtina, 
kad Izraelio karo jėgų naudoji
mas Libane yra priešingas Egip- 
to-Izraelio taikos sutarčiai.

e
LXWCXm OMhY RVt I 
rcentoftkI pxy» j| 
S4CIAM PORKAtlOHr <®

MKALTM CARE >OR MOk» j 
v T tH.T Z* f

Į -SOME 'f’C .

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumą 

takų chirurgiją.
■ 5025 CENTRAL AVĖ.
ŠL Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-420S

šešt»dieni*i> ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

truuliuojamo* iš mūšy studija* 
Marqu*tt* Parka.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE
Patarėjai ir laidojimo direktoriai t

Leidimai — Piina apdiMMfift 
ŽEMA KAINA 

Priimam Vaster Chirgf 
if VISA kortelei.

R*. IERJĖNAS. TeL 925-8062

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo poatosiogxius narių susur linki
mas įvyxs ketvu taoieng spauo 7 a., 
1 vai. popiet, Aneies iLojax saleje, 
450u S. i auna n. iMares prašomos atsi
laužyti, nes yra daug svarbių reiKaių 
aptarti, r o susirmiumo dus vaisęs.

Eugenija Strungys

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubas turės poatostoguų susirinkimą 
antradienį, spalio 12 cl, Vyčių saieje, 
24o5 W. 4 7 th St. Pradžia 1 vai. popiet 
Visi nariai ir norintieji būti nariais 
kviečiami atsilankyti. Po susirinki
mo bus vaišės. A. K a lys

n Vy1 THdFcjo yhą pail’ 
darj U Lietuvos karaliumi ir pri
mena Lietuvos galybę Vytauto 
Didžiojo laikais. Be to, Rugsėjo 
8 d. lietuviams yra svarbi reli
giniu požniiu — Maijos gimimo 
prisiminiAio Šventė. Taigi, ši 
šventė lietuviams yra reikšmin
ga ne tik tautiniu, bet ir religi
niu požiūriu. Be šių minėtų 
Švenčių — valstybinės ir tauti
nės šventės, lietuviai turėjo ir 
daugiau švenčių, bet šį kartą jų 
neminėsiu.

Lietuviai brangina visa tai, 
kas yra sava, lietuviška, ir ne
kenčia to, ką Lietuvos pavergė
jas smurtu lietuviams primeta. 
Ir visų lietuvių noras: Apsau
gok, Aukščiausias, tą mylimą 
šalį, kad jai daugiau nebereikė
tų Švęsti Lietuvos pavergėjo 
primestų Lietuvai komunistinių 
švenčių!

Lietuviai prieš savo norą prie
varta verčiami dalyvauti Lietu
vos pavergėjo šventėse, eiti ei
senose ir nešti komunistų die
vų, kaip Lenino ir visokiausių 
jų “didvyrių” atvaizdus, jų rau
donas vėliavas, papuoštas kūju 
ir pjautuvu, kurios kiekvienam 
lietuviui primena milijonus ko
munistų nukankintų gyvybių.

Lietuvis, nešdamas komunis
tų vėliavą, jaučia, kad virš jo 
galvos grasančiai kabo kūjis ir 
pjautuvas, kad visa Lietuva pa
vergėja pastatyta po kūjo ij 
pjautuvo grėsme, bet jis žino, 
kad Lietuva vienok laisvęs at
gaus.

WHAT 15 THE FASTEST GROWING 
HEALTH. CARE. H^T^SĮON^AND WHY?*

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

vai. Ar gali būti kas baisesnio?! 
Antroji savo reikšme Lietu- 

I .vojė Buvo Tautos šventė — 
' sėjo 8 3., įvesta (pradėta

Ii) Vytauto raidžioj 
(t980 m.), minint V- Didž 
500 m. mirties -sukaktį.

, v. 1 kodėl buvo parinkta nepnkiausomybę-^m' , d,į Mat,
reitanungam Įvykiu, s

Didysis turėjo vainikuotis Lietu
vos karaliumi, bet, deja, lenkai 
sukliudė V. Didžiojo karūnaci
ją, o vėliau V.D. mirtis (1430 m. 
spalio mėn.) neleido įvykdyti 
karūnacijos. Vyt. Didysis mirė 
būdamas virš jC metų.

Taigi, ši mūsų tautinė šven
tė — Rugsėjo 8 d. — primena

Dr. LEOJNAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2456 WEST 43rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvixtad. 5—7 vai. vak. 
Ofiso tdefenas: 774-2813, 

Rsž4«acII« Metu 448-5545

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDžIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

MORKŲ MARTINAI
Tam reikalui reikia pimti: 
10 morkų, 1;t b3 didelius obuolius, į 
^4 stiklinės monų kruopų, 
1 didesnį kiaušinį, 
Yž stiklinės džiuvėsėlių, 
truputį cukraus, . I
druskos, pagal skonį, 
1 šaukštą sviesto.
Žalias morkas ir obuolius stam ! 

biai sutarkuoti (burokų tarka), i 
sudėti į puodą, įpilti truputį van t 
dens, pieno, įdėti sviesto ir iš- fC 
šutinti. Į į

Tada sudėti monų kruopas,1 į 
cukrų, druską, kiaušinį, viską 
gerai išmaišyti ir pagaminti mal 
tinius, kuriuos pavolioti džiuvė- | 
sėliuose ir kepti gerai įkaitinta- ; 
me svieste. ! I
Stalan paduodami su grietine. ||

H V WUtMARY RIA3OH1 
fTįl FORTUI PROFESIcrSj 

RAPID GROWTH B TH< 4 
LoU KMPHAsa rr placcs i

OH TRA1NIW MNDUfc J 
FRAGTITlOMKA^/^f

TEL. 233-3553 
Service 855-4506, Page 06053 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. • 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3957 West 103rd Street

V-Sn ĮPlRit-PTO’mJį

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TsL 737-5149

Ukrinų airis- Pritari Irp n Irinin.

ir “contact lenses”.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
mas Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYft, 1360 banga AM, veikia sek- 
nadfemais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
HMl santrauka. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipta į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanu krautuvę, 502, E. 
Broadway, So. Boston, Mass* 02127. 
relefonafi 268-0489. Ten pat gau
namo* “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų be- 

tuvišku dovanu.

Didieji tautos įvykiai neužmirštami
Praeitis nėra užmirštama: vi- vertdinti iš lietuvių laisvės prisi- 

sos šventės ar minėjimai rišami minimą, ypaž' iš jaunimo. Pa
su praeitimi. Ir pavienis žmo- vergėjas klastoja Lietuvos isto- 
gus savo gimtadienio nepamirš- riją, niekina Lietuvos garbingą 
ta, ypač prisimena, kada_ dau- praeitį, net ir mūsų gražiąją gim- 
giau metų praeina nuo gimirrto tąją kalbą, kuri yra ypatingai 
dienos, kaip tai 25, 50, 75 ir svarbi kalbų mokslui, stengiasi 
daugiau metų. Tauta, kada mini pakeisti, rusų kalba. Lietuvos 
kasmet savo šventę ar šventes pavergėjas verčią lietuvius, vie- 
— loji šventė per ilgesnį laiką ■ toj sąvų turėtų lietuviškų šven

čių, švęsti pavergėjo šventes.
Dar istorijoj tokio negirdėto 

gėdingo įvykio nebuvo — Lie- 
yerčia lietu

vius švęsti Lįetųyęs užgrobimo 
rują jam dėkoti 

tai yra už

Mirė 1982 m. spalio 4 d., 11:45 vai. vak., sulaukusi 93 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgj’veno 75 metus.
Paliko nuliūdę: dvi anūkės — Connie Marco, jos vyras 

Thomas, ir Jill Thomas; penki proanūkai — Thomas Marco, 
Christine Lansing, Connie McMurray, Robert ir Michael 
Thomas; 1 pro-proanūkė Nicole learning bei kiti gimmes, 
draugai rr pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Simon ir motina mirusio 
įJohn.

Priklausė Lietuvos Dukterų Draugijai.
Kūnas pašarvotas Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 So. 

California Ave.
Penktaditių, apalio 8 d., 9 vai. ry to bus lyd*ma iš keply- 

žios į Nekalto PrasMtjimo parapijos bažnyčią, o po gedu- 
|mgų pamaldų bus laMojama Dėtuvių Tautinėse kapftifeše.

V si z.a. St Ii s Conrnd ,giminės, draugai ir pažįstami 
nuoštrd iai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ij suteikti jai 
paskutinį p"‘arn4vHri^ ir atsisveikinimą.

Nuliūdę'liękš: ' ' ' ”
Anūkė, proanūkai, pro-proanūkė

direktoriai — Dovydas Gaidas ir Geralds^ 
23 9440.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. Menheim R<L, Westchester, Iii. 
VALANDOS: 3—9 darbo dipnnmis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

V«dė|* — Aldone Devkvr 
Telet: 778-1543

tampa tradicine tautos švente.
Kiekviena tauta savo istorr 

nio gyvenimo eigoje turi švar- _ _
bių įvykių, kurie tautos, ar net tuvos pavergė] 
tautų .^.yenimą pakreipia.-nau
ja linkme. Tokie svarbūs tautai šventę, ir r< 
įvykiai nelieka užmiršti — kas- už “išsilaisvinimą 
met juos prisimena, ruošia mi- atneštą rusiškąją vergiją Lietu 
nėjimus... Iš tokių svarbių įvy
kių, minėjimų, atsirado tautinės, 
ir valstybinės šventės.

Lietuvių tauta, nuolat kitų 
tautų vergiama, nėgalėjd turėti 
savo tradiciniu taūtidių ar 'vaite 
tyčinių švenčių. Lietuva, tik at
gavusi 
didžiai 
įamžinti—pradėjo švęsti Vasario 
16-osios šventę. Tai Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
šventė. Ji brangi kiekvienam 
lietuviui, nežiūrint kur jis begy
ventų, tai mūsų valstybinė — 
visos tautos šventė.

Lietuvos pasergėjus — komu
nistinė Rusija, smurtu užgrobu
si Lietuvą, panaikino Lietuvos 
tautines šventes,’ stengiasi išgy-

KNOW YOUR HEART

HELP VOUR HEART. FUND

HELP YOUR HEART

illlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiii
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Marquette Parko Lietuvių Namų
- Savininkų draugijos banketas

1982 m. spalio 2 d. 7:30 vaL Lithuanų 1 menų orkestras, 
irapijcs salėje buvo pradėtas} Aikštele šokėjais perpildyta.

Valdybos nariai: J. Jasiūnia- 
nė, p. Matukas, I). Mockeliūnai- 
tė, St. Patlaba ir ponia Mikužis 
platino loterijos bilietus. Ant 
s’.aLų gausiai pridėta fantu, ir 
gsna vertingų.

Loterijai pakaitomis vadova
vo: J. Skeivvs ir B. Erčius su kr

banketas.
Jėjus į salę, puikus vaizdas: 

pastatyta stalų, jie padengti, pa
puošti gėlėmis, ant lėkščių su
dėta šalti valgiai — kumpis, šal
tiena, marinuotos silkės ir ki’.i 
priedai. Baras prie įėjimo iš de
šinės pusės.

Pirm. Z. Mikužis sveikino at
vykusius svečius ir banketo da-įtais talkininkais.
lyvius. Po to prasidėjo meninė1 Baltic kepykla paaukojo aš- 
dalis. į tuonių svarų raguolį. Išleido ant

varžytinių. Išlošė J. Bagdžius.
Svečius prie savo stalo pavai- , 
šino. *

J. Bacevičius sveikino gausiai 
susirinkusius dalyvius. Paminė
jo, kad Mr. A. McGann užpirkęs 
visą stalą ir davė piniginę aukų.

Barą aptarnavo: P. MatinaL 
tis, P. Matukas, A. Gudauskas, 
A. šidagis. Apskritai visi valdy
bos nariai gražiai tarpusavyje 
kooperavo. - I

Loterijai praėjus, apie 11:30 
vai. vak. publika praretėjo. 1

Iš viso buvo apsėsti 24 stalai 
po 10 asmenų. Bilieto kaina —
12 dol. Mėgėjai šoko ligi vė
lumos. I I

Dėkingi valdybai už tokias ; 
šaunias vaišes ir malonią nuo
taika. ' .

Eglė Rūkštelytė, akompanuo
jant W. Kruse, sudainsvo šias 
dainas: “Ne margi sakalėliai”, 
Tallat-Kelpšos; “Pi adalgiuose”, 
Kačanausko; “Kur bakūžė sa
manota”, Šimkaus; “Daines, 
muzika, ir gėlės”, Metrikienės.

Publika karštai plojo už gra
žias dainas. Buvo įteikta ir gėlės.

* * *
Ahtrą^Halį pradėjo klebonas 

A. Zakarauskas, sukalbėdamas 
maldą.

Prie garbės stalo buvo šie 
svečiai: kleb. A. Zakarauskas, 
senatorius Fr. Savickas, koman- 
dierius J. Corless, advokatas 
Ch. Kai su žmona, pirm. Z. Mi
kužis su žmona, Mr. A. McGann 
^demokratų 29 dist. kandidatas, 
Dist. Representative), solistė 
Eglė Rūkštelytė, W. Kruse.

Gausiai susirinkusius dalyvius 
sveikino: sen. Fr. Savickas, tele
gramomis — gen. konsule Juzė 
Daužvardienė ir burmistre Jane 
Byrne, kiti asmenys. 

* * *
Jaunos merginos išnešiojo 

karštus kepsnius. Be to, atsine- 
šėme ir šio to stipresnio iš baro. 
Pakili visų nuotaika, salėje kle
gesys.

Tarp svečių dalyvavo Mid- 
lamd banko prez. Fr. Zogas, dir. 
Norkus, Liet. Prekybos Rūmu 
direktoriai: p. Klemka, P. Vil
kelis, arch. p. Tilius, M. Gude
lis ir kiti asmenys.

• : Prasidėjo šokiai. Grojo Neo-

K. Baukus

Mykolo patrono vardo dieną. , 
Dalyvavo gausus būrys-, žmo

nių. VLlKo, ALTo, BALFo pir- 
rnm. bei nariai, Tautinės Sąjun
gos, Lietuvių Klubo ir dauge- 
l o kitų organizacijų nariai, ku- 
lių čia priskaitoma 13.

Jų tarpe dvasiškiai: 'p^l- J- 
Balkūnas, kun. A. Stasys ir kun. 
J. Galiūnas.

Vaišių stalą ir dalyvius kun. 
Gasiūnas palaimino.

Vaišių eigą pravedė kun. A. 
Stasys.

| Prel. J. Balkonas buvo pa
gerbtas jo 80 m. amžiaus sukak- 
tuvių proga. Jo nuopelnai Baž
nyčiai ir lietuvybei visiems yra 
gerai, žinomi. ‘

' Jis savo kalboje pasakė, kad 
sunkumai 
mą, ypač 
jaunuolio 
nigystės.

Lietuvybę jis atsivežė iš Lie- j 
tuvos, kur matė savo tėvynės 
vargus, todėl č'a visomis jėgo-' 
mis stengėsi dirbti lietuvybei. .|

Seimininkui p. Mykolui ir jo j 
mielai vaišingai Petronėlei — 
linkėta daug sveikatos ir ilgiau
sių metų.

P. Mykolas jungiasi į visas \ 
kilnias patriotines organizacijas, J 
dalyvauja jų darbuose ir paren-1 
gimuose. Savo duosnia .ranka 1- 
padeda visur finansiniai.

Garbė mūsų iškiliesiems lie
tuviams, St. Petersburge, sulau
kus taip gražaus amžiaus.

Tegyvuoja ilgiausius metus! 
. . Dalyvė

lydėjo'jj visą gyveni- 
atvykus į Ameriką 
amžiuje, siekiant ku-

t

Soaslė Egle Rūkštelytė

Kami 2wn4 —
UAL ESTATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI '

• NOTARIATAS • VERTIMAI. .. -

NaiMl, 2mU — FaraavlMat 
UAL 1STAT1 FO* 1AL* 
- . . . ■ ■ -- '■-- —---- - .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IH ŽEMAIS NL'OSIMCLUS MENESINLUS IŠSIMOKEJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

MUTUAL FEDERAL SAVINGS > 
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai 1

2212 W. Cennak Road Chicago, DL TeL 847-7747

VISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA 1 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

St. Petersburg, Fla.
ŠAUNIOS JUBILIATO PREL.

' J. BALKONO
ir varduvininko M. Karaičio > 

pagerbtuvės

Džiugu, kad St. Petersburge 
visokių pažiūrų ir organizacijų 
žmonių susibūrime galima ras- na daug laiškų;’ prašančių' pa-- - 
ti gražių reikšmingų pabūvių, galbos. Daug kas tą pagalbą sa-! • 
kur užmirštama kivirčiai, nesu- vo artimiesiems šutėikia asme- 
tikimaL o pripažįstama žmogaus niškai./Deja, daugelis jų krei- 
idealai, nuveikti darbai Dievui, piasi į BĄLFą, ypač tie, kurie 
lietuvybei bei visuomenei. [laisvajame pasauyje artimųjų

Toks pobūvis įvyko, p. p. Ka- neturi. • ;
raičiu rezidencijoje, garbingą šy.r —--------------- -

Kaip vargas neturi atostogų, 
1 taip ir BALFo šalpos rūpestis 
niekad nesibaigia. Gal sumažės 
ar ir visai užsibaigs, kada oku
pantas išsinešdins iš Lietuvos. 
Vasarą įvairūs BALFo padali- 

{ niai rengia gegužines — pikni- 
i kus, kurie žymiai papildo BAL- 
Į Fo šalpos išteklius.
| Vasara- jau baigėsi.Dabar, spa- 
r lio mėn. vyksta BALFo pinigų 
j rinkimo vajus. Kiekviena viete- 
j vė jį vykdo pngal savo turimas

namų jie mielai sutinkami, nes 
žino, kokiam kilniam reikalui 
jie dirba. Padėkime jiems.

P. Venclova
i

f

xx^c^xx^xx^xx^c^xz^xxc-k*:^*:*

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČ1Ų.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
mas. Savininko paskola 10%. _ ;
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-ra ir Campbell.

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS. REALTY •
2951 West 63rd. Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

' garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

<

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllib 

Liability apdraudimas pensiniu - 
kims. Kreiptis: 7 ‘ k 

A. LAURAITI!
4445 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775

— SLA 134-to$ Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
spalio 9 d., 12 vai., Chicago Sav
ings bendrovės patalpose, 6201 
S. Western Ave., Chicagoje. Ne
turėsim knygeliu dovanoms; ati
dėta iki kito susirinkimo, kuris 
įvyks lapkričio 13 d. Valdyba

[’sąlygas. Chicagos apskrity BAI^ 
Fo rinkliava vykdoma rinkė

jams pas geraširdžius lietu
sius atsilankant į namus.

Kaip kitų, taip ir mūs vargji Ir . mūsų kiekvienQ / namus 
stancįų netrūksta-niekada; ypač’.ateis'BALFo pa.
tėvynėje, kur . šeimininkauja,^ išga]es> kiekvienas }ietuvis 
okupantas. Tiek is tėvynes, tie* . :atiduos aūka. Bet-yra lie. 
:r ^ Suvalkų trikampio vis atei- 'tuvi kurfe aukot bet « c-7

i jų rinkėjai nepasiekia. Tam yra 
j įvairių priežasčių: neturi adre_ 
Į,su, ar neranda namuose, ar to- 
( Ii gyvena nuo lietuviškų centrų, 
į ir kit. Toki aukotojai savo auką 
j gali pasiųsti paštu, ar įteikti cen- 
į trinėje raštinėje. Mielai patar
nauja ir Sophia Barčus radijo 
programos vedėja ponia Dauku- kentėti, 
vienė. —--------- --------

BALFo rinkėjai ypatingai at- Pirmieji negrai buvo atvežti Į 
lieka didelį darbą. Daugumoje Ameriką 1619 metais. \j

Padekime BALFiri

—■' Praeitą savaitgalį aukso 
uncija buvo nukritusi iki $398, ' 
bet .pirmadienį vėl atsigavo. ■ me

Draugystė atitolina ir paskui-/ 
drina kasdieninį žmogaus gy
venimą.

Rinkimų metu politikieriai 
daug ką pažada, už ką vėliau 
mokesčių mokėtojai turi nu-

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga Mieste

PARDUODA TAVERNĄ gera- 
rajone, su sale. 4 butai 

priedo sklypas.
Skambinti 254-5311 

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

ir

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

ENERGY 
WISE/-,

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga t 

6247 S. Kedzie Ąve, 
(312) 776-8700 -

Laikrodžiai Ir branftnybie
Pardavimaa ir Taisymu '' 
2M Wwt J*th Stnet , 
T»L REpvbllc 7-1941

ff

i

S3.00

B2.00

Gallta trtdpdx ir tiexLtj j SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA

• Tikroji laimė ir pasitenkini
mas daugiau priklausonuo dva
siniu, negu nuo medžiaginių gė
rybių.

b turtingiausia lietuviu tratenuiini tjr- 
Uniacfjt, lietuviams ištikimai tamaujtati jau per 92 metus.

SLA ~dS-£<m2r'‘alia darbnx> selbrtJ 1008
SA-išmokėjo daugis-, AŠTUONIS MILIJONUS dolerli 

aperaudu savo xi&riamx. ”

SLA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

_ KNYGA IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ
- — T ... . . _ — - J*• -.T.'X*" T

LITERATŪROS DRAUGIJA
Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:

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

■Sr* powftjl ttwj yw
XYs-’o-SS.Vn Al

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

i • g H eik o pelne,ritnjg patarnauja tik savišalpos pagrindu

KiekYten« lietuvis ir lietuviu drrugaa fji, 
Suzivienijime apsidrausti iki $10.000.

S-A — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment, 
Insurance, kun ypač naudinga jaunimui, cekiančiia: 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLa — apdraudžia pigia terminuoti apdrinka- už 
$1,000 apdraudof romą temoki tik S3.00 metini.

81A — kuopti *7™ visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite 
į savo apylinkės SLA kuopn veikėm jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA jstnšytL

LIUCIJA” ;
Miko šileikio apsakymų knyga: 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą hud 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.. Chicago. IL 60629.

W W. »» H. 
TH. till) J4W-XH;

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj*

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer .Avenuei 
Chicago, 111. 60632. Tel.YA 7-5980

4 > - ♦ j • - • <*

HOMEOWNERS POLICY

nci!6 w. w* st

<0642, . 424-1454
X farrr .<.■1 Osu-i ’* i

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
; NiojI«iose galima, ganti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir 'rašytojo sUimmimun.' -
r. A. Gns»ea — MINTYS IR DARBAI, 259 psln liečia 1905 

metę įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas fr 
3 wiiinipiniiEU| - .. _____ _____ —— qq

Advokatas
Į GINTARAS P. ČEPĖNAS

X Darbo valandos: Kasdien: nuo
J 9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.
; šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162’

2649 West 63rd Street
Chicago, HL 60629

*

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik ____________

Dr. A. J. Gn»sen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONAS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galinu taip pat užsakyti paštu, atsiuntną čeki <rba 
• money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 11 persiuntimo Išlaidoms.

PATS SKAITYK IR DAR KL

DIENRAŠTI "NATriĖNDSM

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Thursday, October 7, 1982
* A ’ **

.THE NATIONAL GUARD

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedzi* Ava.
Chicago, UI. 60629
TeL: 778-8000




