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IRAKAS PASIRYŽĘS NUŽUDYTI 
IKI 100,000 IRANIEČIU

IRAKO KARININKAS PASKELBS, KAD NAFJAS 
GINKLAS ĮSTATYMAIS DAR NEV2DRAI S TAS

Baltuose Rūmuose vakar prezidentas Reaganas tarėsi su buv. prezidentu 
Gerald Fordu, kuris pritaria Reaganc vedamai finansinei ir ūkio politikai;

Wcdnv.dav, Oct

ŽINIOS IŠ LIETUVOS PASIUN
TINYBĖS WASHINGTONE

Š.m. rugsėjo 13 d. Valstybės 
sekretoriaus ir ponios Shultz 
rengtame Valstybės departamen
te priėmime Diplomatinių mi
sijų š.fų ir jų žmonų garbei da
lyvavo Lietuvos atstovas dr. S. 
A. Bačkis, kartu su savo kole
gomis estu ir latviu. _Pričn_i’me 
buvo apie 400 žmonių;

Po pasisveikinimo su svečiais 
Valstybės sekretorius tarė* trum
pą sveikinimo žodį, kaip pirmą
kart susitinkąs su’ visit diploma
tiniu korpuXi. Jii pakėlė taurę 
už diplomatines misijas, pabrėž
damas jų vaidmenį, svarinimą 
bei įnašą į Washington© gyveni
mą bei nuotaikas.

Diplomatinio korpuso vardu 
už priėmimu padėkojo .’ Valsty
bės sekretoriui ir poniai Shultz 
Tanzanijos ambasadorius\PauF 
Bomani, laikinai einąs Diplo
matinio korpuso' dekano pa
reigas.

1982.IX.17 <L ponia Bu^i su-

malonu buvo matyti Lietuvą, fi
gūruojančią 56 valstybių sąraše, 
padovanojusių minėtam Centrui 
tautinas vėliavas. Iš Baltijos 
valstybių tik Lietuva tame są
raše yra. Vėliavą padovanojo 
Lietuvos Pasiuntinybė Washing
tone.

-

š.m- spalio 21 d. Lietuvos at- 
. stovas su žmona dalyvavo Apaš
tališkojo delegato arkivysk. La- 
gbi priėmime popiežiaus Jono 
Pauliaus II iškilmingo pareigų 
perėmimo ketvirtosios sukak
ties proga. Vėliau, spalio 30 d., į 
Valstybės sekretoriaus ir ponios j 
Shultz kvietimu, p.p. Bačkiai! 
dalyvaus 22-me metiniame Jung- ‘ 
tiniu Tautu koncerte Kennedy 
Center ir po to vakarienėje.

Šios iškilmės įvyksta prezi- 
Įento. ir ponios Reagan bei vice
prezidento ir ponios Bush glo
boje 37-tosios J.T. Organizacijos 
sukakties proga, prisimenant 
Pasaulinę Sveikatos Organizaci- 
ją bei pagerbiant dipESfratinfu
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KOPENHAGA, Danija. Eu
ropos spauda, radijo stotys ir 
kartais t Revizija praneša apie 
kovas, vykstančias tarp Irako ir 
Irano. Irakiečiai pasitraukė iš 
paskutiniais metais laikytų ira
niečių sričių, bet dabar yra pasi
ryžę ginti savo žemes.

Į Irano vyriausybei buvo pasiū
lyta taika, bet Irano valdytojas 
Chomeini apie laiką visai ne
nori klausyti. Jis yra pasiryžęs 
tol vesti kovą prieš irakiečius, 
kol bus nušalintas dabartinis 
Lako prezidentas Sadam. Pasta
rasis nepriklauso šijitų -musui 
monų tikybinei grupei ir yra pa
siryžęs neįsil-isti šijitų į Iraką.

Iranas sutraukė gausias jėgas 
B’asros srityje, siuntė karius tiė-

1 šiai ant kulkosvaidžių. l>et pa
1 cios Basros iraniečiams nepavy
ko paimti.’„ Irakiečiai įleisdavo 

; žudytus palestiniečius, šaronąs kelis šipitus iraniečius į Basros 
1 pąkalų^ė, ar jis matė. Kai atsa-. sHtį, o vėliau kryžmine ligninii 

^įsivecžrt:u^. 
j o, tai buvo nutrauktas pokalbis. kelių, savaičių Iranas su-

■ į Bet apklausinrjinKs tęsėsi, traukė daugiau jėgų į Irako 
* ? teisėjas generolą šaroną priver- šiaurčs pavėnį ii iš ten bandė

Rugsėjo 14 dieną šaronas įsa- te prakaituoti. t prasiveržtij Irako teritoriją, bet
Jranui ir šį kartą nesisekė. Susi
rėmimų nistu žūdavo šimtai jau
nų Irano-karių.-bet jiems nepa
vyko įsiveržti į Irako žemes.

Iraniečių?.yra apie 35 milijo
nų, tuo tarpu irakiečiai nesuda
ro 12 milijonų. Irakiečiai labai 
atkakliai ginasi, bet jų karių 
skaičius kovos lauke inažėjs. 
Reikia turėti galvoje, kad no
rint išlaikyti fronto liniją, reikia 

užnugarį. Ira-

jų šefų žmonoms, vicepreziden
to Bush rezidencijoje. Į pietus 
buvo pakviesta ir dalyvavo po
nia O. Bačkienė, ką tik. grįžusi 
iš Europos, kur viešėdama pas 
sūnų, prelatą^ A. Bąčkį, dalyva
vo rugsėjo ^.d< Pbpiežiąus mi
šiose jo vasaros rezidencijoje 
Castel GandoĮfo ir po mišių šv. 
Tėvas ją s^ėsupūmu pakvietė 
pusryčiams.;^ v -, į? , / f •

š.m. rugsėjo ;2į\ d. George
town© univėrSt^e*buvb.^tidary-| v ,..v ,
tas Intercultųrab Center. Iškil- keleiviaiį: vežę Ameri-
mėse dalyvavo f ir Lietuvos at
stovas, pakviestas universiteto 
prezidento . Tėvo Trmcthy '• S. 
Healay, S.J.: >.

misijų šefus, akredituotus JAV, 
ir ambasadorius prie Amerikos 
Valstybių Organizacijos.* * *

Vasaros metu bei rudens p ra
džio]1982Lietuvos, atsto
vas dr. S. A-Bačkis su1 žmona 
buvo pakviesti Tralaiyvavo Egip
to, Ispanijos,. Koiūmbijos, Nige
rijos ambasadorių priėmimuose 
jų. tautinių švenčių proga.

Georgia aerodrome suimti

kon kokajiną.

Salvadoro kairiasparniai 
įsibrovė į San Francisco Gotero 

Atidarymo iškilmių leidinyje matelį ir apšaudė kelis namus.

s dr. S Back is 
pareigūnų 

ir užsienio diplomatų viešnagėse. I

trumpą kalbą ir ne lik danams, 
bei ir visam pasauliui pranešė, 
kad Irakas naudos naujus gink
lus prieš Iraną.

Irako konsulato reikalų vedė
jas Salė Ali Fata per danų radi
ją tarė:

— Mes turime naują ginklą 
prieš Iraną, kuris vienu smūgiu 
gali nužudyti 60,000, 70,000 
žmonių, o kariais n:t iki 10'1.000 
žmonių. Tai ne atominis gink
las, tai ne nuodingos dujos ir 
nėra toks ginklas, kurį v.ūkian
tieji įstatymai draudžia vartoti. 
Mes palys to ginklo nesigamino- 
ine, nes jį gavome “iš Vakarų ir 
Iš Rytų”. Jeigu 
tęsiamo karo, 
ginklą turėsime 
iraniečius. Tada 
koli laikos...

Irako konsulato reikalų vedė
jas tokio pranešimo būtų neskel
bęs, jeigu būtų negavęs savo v>< 
rUvgybėą įsakymo. Donai nebū
tų leidę skelbti tokio ^išmisto” 
savo televizijos ir radijo stoti
mis, jeigu to naujo ginklu Ira
kas neturėtu.

Iranas nebaigs 
lai mes naują 
pavartoti prieš 
jie turės ieš-

GENEROLAS ARIEL SARON AS NIEKQ į!15-ska^n0 kitr?raalislas1
; Jis pradėjo pasakyti apie nu-

NEŽINOJO APIE LIBANO ŽUDYNES
žmYNES JjS.SUŽINOJO-TTK kai KVRH or 

MENĖS VADAI JAS SUSTABDĖ IR JAM PRANEŠĖ ‘ *
JERUZALfe, Izraelis. — . Pir

madienį prasidėjo Izraelio par
lamento paskirtos komisijos ap
klausinėjimai palestiniečių žu* 
dynėms Libane ištirti. Rugsėjo 
14vd. buvo nutarta paskirti Li
bano falangistus, kad jie prižiū
rėtų palestiniečių stovyklas, o 
šie rugsėjo 16 dienos vakarą 
pradėjo žudyti beginklius pales
tiniečius. Žuvo ne tiktai nugink
luoti vyrai, bet ir moterys, vai
kai bei seneliai. Pirmas falangis- 
tų pranešimas Izraelio kariuo
menės štabui sakė, kad čaliloš 
stovykloje jau buvo nužudyta 
300 palestiniečių, ir kad žudy
mas jų bus tęsiamas.

Apklausinėjimo komisijai pir
mininkavo aukščiausio Izraelio 
teismo pirmininkas I. Kahanas, 
aukščiausio teismo narys Aaro- 
nas Barakas ir atsargon išėjęs 
gen. Joną Efratas.

Gcn. šaronas — dužiausias 
nusikaltėlis

Visa pasaulį apėjo gandas, 
kad didžiausias nusikaltėlis bu
vo gen. Ariel šaronas, Izrae’J) 
gynybos minisleris, kuris visą 
laiką sukinėjosi pavojingiau
siuose Beiruto apylinkių fron
tuose, dažnai įsakinėdamas ka
riams. ką jie turi daryli. Pales
tiniečiai pripažįsta, kad Izraelio 
karo jėgos buvo galingos, nie
kas, įskaitant ir Sirijos karius, 
izraelitams negalėjo vykusiai 
pasipriešinti. Izraelio lakūnai 
buvo daug judresni, turėjo ge
resnius lėktuvus ir sirijtečius iš
stūmė iš Libano padangių.

Gen. šaronas įsake atšaukti 
Tzraelio karius, saugojusius Ca
bles ir 'Sabros stovyklas. Nega
vęs Ubano karių sargybai eiti,, 
jis pasiuntė falangistų miliciją. 
Falangistai, gavę laisvas rankas, 
pradėjo vilkti iš palapinių pales
tiniečius ir ten pat vietoje juos 
sušaudė. Falangistų vadas savo 
žygdarbius pranešė Izraelio ka
riuomenės vadovybei, nes ji bu
vo atsakinga tiž tvarkos palai
kymą stovyklose.

Izraelio kariai sustabdė 
žudynes

kė Izraelio kariams atšaukti 
sargybą nuo.čatilos ir Sabrds SIRliA nori ATSIKRA

TYTI ARAFATOstovyklų. Rugsėjo 15 d. izrarla j 
tai buvo pasiruošę stovyklas j 
perduoti, bet nebuvo libaniečių 
karių, kurie būtų galėjęs sargy
bą perimti. .Libano karių buvo 
nedaug. Kurie buvo, tai buvjo 
užimti dieną ir naktį įvairiose 
Beiruto vietose- Tada nutarta 
sargybas perduoti falangisfų 
milicijai.

Rugsėjo 16 d. atvyko falan- 
gistų dalinys. Izraelitai jiems 
perdavė stovyklą, o patys išvy
ko į kalnus, iš anksto nurody- 
ton jiems vieton.

Gen. šaronas pareiškė komisi
jos nariams, kad jis sužinojęs klausyti visų jo pretenzijų, pa
tiktai rugsėjo 17 d. rytą, devy- (|ėti jam dirbantiems parzigū-

■ nams, duoti susisiekimo privile-1 
vadovybė | ųijas ir kt. Bet Arafatas neturi

pagrindinio dalyko. Jį pripažįsta 
tiktai nedidelė palestiniečių gru
pelė, bet didelė dauguma jo vi
sai nepripažįsta. Yra didokas pa
lestiniečių skaičius, kurie visai 
nenori nieko bendro su juo tu
rėti. Sirijos atstovai nori tartis 
su organizacija ir jos rinktais 
atstovais, o ne su žmogumi, ku-j 
ris nori būti palestiniečių vadu-

DAMASKAS.’- Sirijos prezi 
dentas priėmė didoką skaičių 
palestiniečių. Dabar ten apsigy
veno ir pats Jasir Arafatas. Pa
sirodo, kad jo pretenzijoms 
nėra galo.

, Arafatas reikalauja, kad jis stiprų
būtų skaitomas palestiniečių va- kiečiai iki šiol vykusiai ginasi, 
du. Jam reikia duoti pagarbą, .bot jj^ns jau aišku, kad turės 
kaip duodama pagarba visiems įmtis drastiškų priemonių fana- 
valstyb<‘s vadams. Be lo, jis tiškiems 
nori turėti visas privilegijas, niečiams suvaldyti, 
kurias turi aukšti valstybių pa
reigūnai. Su juo reikia sėdėti ir

t

ir gausiems iranie-

- Sovietų tankai ir aviacija 
jau 10 dienų veda kova P.igman 
slėnyje, Bet nepajėgia jo užinjti. 
15 mylių alstumoje nuo Kabulo 
partizanai kontroliuoja visas 
kalnų pašlaites. Kovos Pagmnne 
prasidėjo spalio 15 dieną, žuvo 
didokas rusų skaičius. Afganis
taniečiai labai gerai iš kalnų ply
šių apšaudo į miestelį įsiveržu
sius rusus-

— Britu premjerė Margaret 
Thatcher turės aiškinti parla
mentui apie britų šnipo Philby 
perbėgimą pas rusus.

nioms valandoms po to, kai Iz
raelio kariuomenės 
buvo numalšinusi abiejose sto
vyklose žmonių žudynes.

Gen. šaronas teisėjų komisi
jai liudijo dviejų adjutantų ly
dimas. Toje pačioje salėje sėdė
jo šarono žmona. II 

Generolas šaronas 
smarkiai prakaitavo

Kana gcn. šaronas pasakė teis 
mui, kad apie žudynes jis paty
rė tiktai tada, kai Izraelio ka
riai jas sustabdė ir atšaukė fa- 
langistus 
stovyklų, 
nenorėjo 
mais.

Aukščiausio teismo teisėjas A. 
Barakas paklausė gcn. šaroną. 
nejaugi niekas su juo ligi rugsė
jo 17 d. ryto nieko jam nebūtų 
pasakęs, šaronui neprisiminus, 
tas pats teisėjas paklausė, ar 
Žurnalistes jo nepašaukęs, ir 
nieko nesakęs.

— Teisybė, jis manęs paklau-

iš Čatilos ir Sabros 
tai komisijos nariai 
tikėti tokiais (virtini

stovykloje įvykdytas žudynes. 
Jam atsakė, kad nieko negirdė
jo. Taip fr buvo. Jis pats nema
nė, tai nieko ir nežinojo. Netru-

= PACIFIC 
—OCEAN

— JAV vyriausybė padarė di
delę klaidą, sprogdindama ato-j 
minę bombą Salt Lake City že
mės paviršiuje, — pareiškė svei
katos sekretorius Schvveiker.

Antradienį aukso uncija
i Antradienį Irako konsulato 
reikalų vedėjas, susitaręs su
Danijos radijo stotimis, pasakė kainavo ^111.

Santa Barbara^

Los A

KALENDORfiLK

Earthquakes 
since 1850:
* major
• minor

— Main faults

Spalio 27: Florencijus, Man
te, Džiugą ilė, Erbutas,. Kcntmi- 
nė, Ramojis.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 5:53.
Gražus rudens oras.

CALIFORNIA

£ar$oa City

San 
Francisco

♦ Sacramento 
Oakland

SAX 
ANDREAS 
FAULT

Bakersfield

Palmdale

S&rton
Se«

200
Antradienio rytą Kalifornijos vakariniuose pa

kraščiuose drebėjo žemės ir padarė 
didelius nuostolius.



alkoholis

DzUNGLfiSB

ieškotojai tej
Don Pilotas

nieko perdaug
nerūko; nesirū-

Pasikalbėjimas
Naikia

— ^rangioji. a^eisu«pėr ugnį 
ir per vandenį/dėl-tavęs,

— Gerai, tegul-būna ugnis. Aš 
norių kad tuįbųtum karštas, o 
ne šlapias.

Vieąa^; indėnas- ręservącijoje 
pagarsėjo kaip, nepaprastai tiks
lus oro spėjikasL į • . - . . >

i . L' ■ T ? -

Kas savaitę jis dažmausiarivi- 
sai tiksliai nusakydavo, koks. bus 
oras sekančią dieną, Ji ateinan-.

— Pavyko išrasti purius 
vaistus. Dabar tik r<ikki JšęaSvi 
atitinkamą ligą.

ūmo nuošimtį.
nėra nuodin-

• Mokslininkai susirūpinę at
mosferos tarša; Erdvėje esą pa
leista tūkstančiai visokio “džon- 
ko”, geležies, plastikos ir pan. 
medžiagų.

— Aš niekada daugiąiu neisiu 
namo girtas.

— Oh, žmonos dėka, ir tu jau 
pamatei šviesą.,

— Tąip, ipdijpu^ žvaigždžių...

J Kalėjimo. viršininkas į atves
tą kalinį:

— Ir vėl tu čia atsiradai? Il
gokai nesimatėm. ; y _

— Aš tik buvau išvykęs atos
togoms. B, 4

Ligos betrūksta.

Gydytojas pasakoja savo drau

\Ar.šykštūs žmonėm turtin
gesni, Taip škotai šykštūs, bet 
jie turtingi juokais ir . anekdo- 

’tais.

daug< tąiJr,n$^.jj^s^irgsL Vis 
k&m-yra, saikas, Persi vai 
gysi, -taip pat nesijausi gerat į

— Tai su tavim ir nesusikaL

Kam mane klausi, pats ge 
ir žinai. Alkoholis rūšiuo

ti plaeiaųsŠLir nugalėti zve 
riškiausią tigrą, Bet jis tam ne
turi laiko, nes turi mamai padė
ti indus mazgoti

• 90'/. automašinų nelaimių 
keliose, būna,, kai prie vairo sė
di, kvailys, sako eismo žinę- 
Vai.

— Prašau ’ paskolint r dgetuką, 
— sako ‘ kareivi^ nepastebėjęs 
laipsnio., • v? , ‘ , '* ;..z : 'a

Uždegus degtuką.? kareivis . pa
matė generolą,; kuris tarė;

— Tayp> laimė,, kad taip iŲ-a- 
stai- nepaprašei, degtuko pas ’'ser
žantą. , •' - * ’;

šų,—7 tiktai draugūsrGąvaū hue 
vieno ‘draugo”' nepasirašytą laiš-* 
ką; kur sakorio : ? ■

a —’ Jeigu tu .-nesustosi burno- 
Ję^.iai atsidursi upėje!
f ? r-T j-' ,f

• -Sakydavo:-—v Kai tau kerta Į 
yrimdą tai atsuk ir antrąjį. Da- 
fbąr’dąro kitaip: atsilygina tuo 
pačių... ' ■

. Modernus lėktuvas, panašus 
i lydeką./ Skirtumas tik toks, 
.kad lėktuvas 'skrenda padangė
je,o lydeka gilioje-jūroje.

• Ir mintis tūri akis.
• Senstanti žmopųpažinsi ne 

-š jo .veido, bet iš kojiu
. •.Nię^ąšmegeibįa.to, kuris ne- 
< gerbia'jįito žmogaus.

gy Jeigu iš ryto dangus paža
liavęs. tai bus lietus.
į " z- .

• Višta už kojos pririšta;kiau- 
iiniu nededa.

važinėjo mašina.mėnulio pavir
šiuje, tai f lietuviai irgi nėra atsi
likę, bet gal dar ir pralenkę ame 

-dkiečius, nes mėnulio" planetos 
gyventoją! yra 'lietuviai,- kalba 
lietuviškai ir turi tokią tobulą 
technologiją, kad. net.-savo-pa- 
^aitininką. gali atsiųstiri Kąna-

į .-Ir. kas svarbiausia, kad paskai
tininkas labai gerai žipo apie 
/Baltic American League, žino, 
kad VLIKas mirštanti organi- 
riac’ja. Žino, kad Amerikoje vei-j 
kią ir Amerikos'Lietuvių Tary
ba. jai reikią padėti, kad ji,išlai
ko Lietuvos okupacijos nepripa
žinimo organizaciją, bet jos veik 
ją,dabar yra tįk kongresmanams 
suruošimų balių.9 Bendrai išeivi
jos lietuvių veikla yra mėgėjiš

ką, naivi, silpna, p rąstai suderin
ta. Nors Bendruomenei priskiria' 

‘ateitį ir paveda perimti visą po
litinę ^atei ties veiklą, bet kad 
nesuklystų, pirma turi išsiaiš
kinti. * na, žinoma, pasikviesti 
konsultantų, tada jau bus viskas 
‘4perteki” tada į Lietuvos iilai- 
^vinimą per Hannafordo firmą į 
Lietuvos laisvinimo kovą su su
senę vlikininkai. ai bunka i/ bet 
komercinės firmos ekspertai, 
profesionalai, kurių užpakalyje 
seka frontininkai, pirmoje eilė-
e. PLB visuomenininkų reikalų 

k dm'sijos štabas..
Dr. Ankudovaitl*

•-Anglui jautiena. čigonui la 
-šin^ai, lietuviui kopūstai, o mek 
’sikonui raudonieji pipirai 
-česnaku, geriausi patiekalai

• Oro pranašai meluoja 
ne atspėja laikoj pavėluoja 
ba anksti pasako.

• Baigiame su . linkima dai
nele: . -

Doleris kalba ir dainuoja, 
Visi jį myli, net piičiuoja.

Don P'letas

Taronto Lietuvių Namų kul
tūros komisija rudens sezoną 
pradėjo kartu su Kanados jauč 
nrino są’uhga. pasikvietusi kun. 
J JŠarauską> skaityti - paskaitą.Ma-' 
tyti; kad Marso planetos gyyeh? 
tojai kalba lietuviškai, bet pa
kai! ininkas.-nors pasipuošęs, dąk^ 
tarp inšign|jųmį bett politikoj t ik - itią* 
tiek nusimano ir savo išvedžioji
mus švaisto,kad jam pritikų ir 
jo paskaitoje siūlomos ir z perša: 
šapios sugestijos jį\patį žemiau 
protingumo? J/ Varčius -“lervos* 
Nr. * 39, už vardijimu “Kanados 
Lietuviai” aprašyme pristato 
kun. J. sarausko pasakytos pa
skaitos, š. m. ingsjjo 19 d. temą 
“Dabartinės veiklos metodų efek< 
tingumas.-ateity j e”f

Kaunadiečiams paskaitininkas 
yra pažįštamąs iš praėjusių me
tu skaitytos paskaitos nepriklau. 
;somybė> sirėnfės minėjime^ kur' 
jiįlabai kritiškai pasisakė, ir kai-, 
kejo dėl išeivijos lietuvių^ veik? 
los. Visi atsimename; kaip senės- 
niošįds kartos paskaitininkas bu-' 
vo* kritikuojamas, o vieno kito, 
jaunuolio patapšnojamas.

JtVarfčiaus kun. šarausko pa* 
skaitos turięio analizavimas švel 
ninamas,’ vengiama iškelti . jo 
piktus kontroversinius pasisaky
mus, atseit^ savė “išmintingumo”' 
pademonstravimu^. Man. teko, 
pasikalbėti ir išgirsti nuomonę 
apie kun. š^arhusko paskaitą iš 
Toronto gyvenančių ir paskaitą 
girdė:ašių lietuviu. Jų.nuomonė. 
ir komentarai .visai kitoki. Vie
nas net juoka;s pasakė, kad To.

sąva vyrų nuomones apie sąvo. sąvp t^ą -viena mokinukė pa 
moters:

— Moterys yrą kaip automo
biliai. Karpserja graži, tik ne
žinia, kiek daug atgal yra at
statytas skaitliukas.

— Moterys mus įkvepia di
diems žygiams, bet sutrukdo 
juos reanžuoti.

— Nepakenčiamos! Viena už 
kitą blogesnė. Vis dėlto keletą 
jų myliu, ir noriai visas mylė
čiau, jei galėčiau.

i — Su moteriške, kaip su ra- 
khjo aparatu. Klausytis nepri
valoma, bet abonentą mokėti 
keikia.
f — Seniau tai buvo moterys, 
šiandien jų nuo vyrų ne
atskirsi...

— Jei mojęrų kalbų būtų ga
lima perdirbti.į elektros. eųerT 
giją, vieno bobų klubo ūžr 
.tektų visai sostinei elektra ap
rūpinti.

— Moterys yra kaip ir litera
tūros, kūriniai — jei gražios, tai 
'nepatikimos, : jei patikimos, tai 
. špėtnos (nedailios).

ir. jpoKiuw
Yale uaiversHęto studentes^ 

Tamstos nuomiąe, ar ręi kalinga 
studentams turėti svanegnj žoęg 
university tų tvarkyme?

* Juokdarys: Qąr daugiau. Lar
kas leisti, kad hunątikai-pradėtų 
tvarkyti bęprotiutfpiusj

Kentucky universiteto studen 
tas: tikrai yra studentas ak
tyvistąs?

Juokdarys; Studentas akt\- 
rislas yra pilnaląikis trąįukšrųa 
daris, arsonistas ir vagišius, ku- 
?ip tėvo advokatas gali teisėjui 
įnbdyĮi, ka<į jo sū$ęli$t yra ne- 
<>ūnalaiku studentas.

ŠIS TAS APIE LAS'VEpAS

— Dabar aš žinau, dėlko*Las 
Vegas yra tiek žmonių pęrpil- 
dytae miestas. Dėl to, kad dau
gumas nebeturi pinigų grįžimu, 
— tarė prasilošęs atostogautojas 
š Ohięagos. ' .

— Las Vegas^uėrą j$ks mięs^ 
tas. Tai. .^^yy^>kūrJšt 
metanai pinigai,— atsiįįrto cice- 
rietis — irgi’ prasiloš^

Jaunayedis: , . r
'< — Brangioji, aš geriau i glamo- 
nesiuc^ o ne valgysiu./ '

Jaūnayėdė: l
' — Aš manau, kad* tųj turėsi 
taijp daryti; nes krautu'vęš jau 
Užsidarė. , ^2?

♦ šiintamečiaų žmonių ilgo am 
ž'aus paslapties 
gia:

— Tie, ’ kurie 
nedaro, negeria. 
pina, ir ilgiau gyvena.

•.Kenijoje (Afrikoje) už ra
ganavimą dabar aštriai bau- 
dž’ą< -

•.Kinra pradėjo mažinti die
vu skaičįų,tač;au Budistų ir Tao- 
ji^hl dar labai stipri ir 

praplikusia populiari.*

ts V.isas pasaulis jaučia inflia- 
I eros pasėka* Dėl infliącųas p* 
saulis skęsta. skolose. Ifeturti^- 
gi kraštai; lakiau nukenčia.
| ^Teehnole^joą pagąlbą. efek 
tropinio i $ aparatais sukčiai pp- 
dirba neiikrlu banknotų^ kąd 
nąi seuauri s peši ai Įst ai negąl’ 
askįrti nuo t’kiųjų^ pinigų.

* • 13.0M myl ių ilgumo ir 2 my
liu aukštumoje susidaiė debe
sys, pradedant nuo Baja, Kali- 
fomi'Os iki &.udi Arabijos, Ih- 

vandenyno, per visą 
Pacif’ką. Tokia phtį debesio 
danga atsirado iš 61 Chincchon 

jft kpyo 29 
uiaiip.

gąli ląbai pa>ikeį^- 
į blogąją gali kilti, ne

pakenčiami karščiai arba dideb 
šaulčiai, kai žemė negaus saulės 
ilgą Laiką.

tį savaitgalį., i : </
Vieną.savaitgalį indėnąš atsi

sakė orą spėti.', ' • JA,: ??
Turiętai ir atostoginifilęa;. nu

stebo: ' ■ ‘:
’ — Per pusę metų ,tikšlfei at- 
•sp.ėdavąi orą- — paklausė jie:

—•'■•Kas, nutiko, kad- staiga ne
begali nuspėti? t
z* — Iki šiol buvo lengva.— pa
siaiškino oro; pranašas,/— bet 
dabąh sugedo mano radijas...

tai srigsi teŠėl. kad. sukelia or-Į 
ganięmė.Pėakcj'ą: svaigulį, pyk- Į 
tįr cįhaugsgią, kvailiojimą1 ir są-|

dėję Cicero j e. ■ kuris plaukus 
jĮręit užaugina.. Laikraščiuose ..jis 
skelbdavo turįs gerų vaistų plau, 
kanas auginti. Jo vaistai tokie bėjau, kaip reikia..' 
stipiūs,. kad/kąi'įpapHa nat' ce- — Nepyk, Tėve, Tii iižsūnidai| 
mento, tai bežiūrint plaukai ir to, ką tau-nereikia: ' ų >' 
"auga. Gaila kad jis dabar nesi- — Tai ir sudiev.
garsina laikraščiuose. — Lik sveikas, Tėve.
:— Jis gal jau dželoį sėdi,. Tė-_ .--------- - -------- «

Už ką? ' 7 ! . ' ' >
— Už apgavystę. ' < :
— Tai pasakyk man. kas gale-

tų .man plaukus užauginti - r.
— Aš tau nieko negaliu patai- ffl

|‘ti, Tėve. Girdėjau,. kad kai kas J
f .pensininkams plaukus persodi- L\

na.T H Į
J — Labai gerai. |L •’!
I — Kažin ar geriau Tėve? | I
[ — Norių žinoti kaip jie ten V j j

daro, ir kaip sodina. Gal svetimus V (h L ■
plaukus. Aš to .tai nenoriu. NUTI -X | 3“ [

J — Nę svetimus,, tiktai savi- o- 1*^* r — 
hinko. SR I

Gvdyto:as: .
— Ar tu imi vonias, kaip aš 

tau sakiau?
Sergantis: — Taip gydytojau.
Gydytojas: — O kaip jautiesi 

po vonios?*
Sergantis: — Jaučiuosi vises

— O jei savininkas, neturi 
plauku - u.

t- -—Raunadš apačios t. sodi- 
jią ten kur plika. < r 
; — Nesuprantu. Malki!

—Aplink ausis visuomet plau
kų yra ir tu pats turi. Tai reiš- 

su bda. kad plaukus iš apačios pa
gelia į v^ršų, ten kur reikia.
v — Tai pasakyk kaip tokį ste
buklą padaro?
\ — Galvoje praduria skylę, ir 
Ckisa ten plauką, tiktai po vie
ną. - yri

—Na ir nušnekėjai, Malki. Gal 
akysi, kad ir ti ąsų prideda, kad 
geriau plaukai augtų? Dar niežu 
gali gauti... *

— Užmiršk^ Tėve, tokią nesą
monę Ne tavo.įįseniui tokio> 
operaejos. Būti su 
jgalva. jokįa gėda, beveik vis*’ 
vyr^į ne^ jaunesnieji, šiek tien 

^praplinka. > :*
£ — Gal dėlto vynu praplinka, 

dau^ąu.gaivoja?
— VLai daftb- Maiv Tfo^e. 

į ūriodn\ėQ$u tfcke aWimmimaa- A- 
^au papasakosiu. Prieš Antrąjį 

hUm LbaL mp_ 
-dęjfc prakalbąs Kartą, dr. 
P. Grigais sak£ prakalbą, e 
jviena komųn^;ų davatka ps 
klausė dr. Qrigailt kuris bu\o 
beveik visai pbkaąf

— Pasakyk marų ar ant, dur
nos galvos pbukaįeuga?

Grigaiti tuoj ateakj.
-T.

nosi..ri

kartą su . paskaitą girdi “paskui 
tminką iš Marso planetos”. Je; 
Amerika pirmoji pasiekė mėnu
lį ir amerikiečiai vaikščiojo it .šlapias.

^:rių'M

1

■



POETAS VAĮ.IADARES ATSIGAUNA
P.VRY2IUS, Prancūzas*— Ku- luptą luitų sutrumpindavome į 

bos poetas Armando Valiadares, 
sulaukęs 45 metų amžiaus ir pra
leidęs 22 Tnętus Kubos kalrji- 
inuo3?v neturėjo energijos atsa- 
krneti į prancūzų žurnalistų 
klausimus. r:

Ilgi metai kalėjime ir 7 metai 
tamsoje kalėjimo vienutėje, jį 
v siškai atskyri JUio pasaulio. 
Jis negaudavo laikraščių, netu- 
ičjo te sąs kląusyti radijo žinių 
L'i nematė televizijcs naujienų.

Ahtradiesį poetas Valiadares 
jla geriau Jautėsi. Antradienio 
rytą i buvo sutartas pasikalbėji 
irias televizijoj?. Pasirodo, kad 
ylsa Prancūzija reikalavo žinių 
i. norėją pamatyti, kaip tas Ku- 
bis poetas, praleidęs 22 metus 
kalėjime, atrodė ir; svarbiausia,, 
kaip jis jautėsi. v.

Buyo nutarta įjviėsbutį atvežu 
Ii du teįevizijos reporterius, ku
rie atvykusį svečią klaninės, o 
j ;ė žinias perduos visai Prancū? 
zljai. Prancūzai buvo labai ‘susi 
domėj.usi Kubos pųetu. Jiems 
taip pat buvo įdomu patirti, ko
dėl Prancūzijos prezidentas, už. 
imtas įvairiais ekonominiais rei‘ 
kalais, siisirūpino Kubos kalėji 
ine 22 metus iškentėjusių žino: 
gūniį- Pasirodė, kad prezidentą; 
jau anksčiau buvo-girdėjęs apie 
Ppe^ą Armando Valiadares. Jani 
papasakojo j Kubos - tremtiniai 
pasiekę Prancūziją. Jis girdėję 
apįę /jokio įb^rikąRim^ ;ika? 
1 in tą poetą. Poeto eilėraščiai ir 
plunksna Francas Mil^andut 
buvo žinomi. - Dabartinis, prezij 
(Lntas buvo su4ipažinęs su Va: 
liadareso poezijaj kai Miteran* 
das dar sebuvo prezideętū. Pas'; 
rodo, kžd- jis laisvai rišpahįškaj 
skaito. Jam patiko ? kad atsirado 
kubietis, kum’pasitinką geniali: 
sėdėti kalėjime, negu F. Castro 
Kuboje -gyventi. Jis bfrtųrigalė* 
jes ramiai gyventi/ kaip šimtai 
k ubiečių gyvena, / jįsi neisi
kentė. Pasakė savo riūomOnę dik- 
tatęriuf Xir buYo-pą<iętas į-kalėf 
jimą. . - . , Į - - į

: — Kalėjimo neužtenką,—- Var 
liadares pasakė ptaneūžų- televiį 
zijos žurnalistams. — F. .Castro 
mane laikė 7 mė^š Vienutė be 
jokios šviesos. / .1; ? j

— .Tai kaip'įęknegyventi ka| 
Įėjime b& švįesoš;,?. ūžkjaųsė

^virgidus. Ir taip kiekvieną die
ną, nuo 6 valandos ryto iki 7 va® 
landos vakaro. Teko skaldyti ak
lomis dienos kraityje arba lie
tuje. Kai pavarydavo mus atgal 
i kalėjimą, tai būdavome visai 
nuvargę. Bet didžiausia kančia 
buvo vandens ftoka. Kalėjime 
.orėjome nusiprausti; bei van 
iens gaudavome lašeliais. Apie 
išsimaudymą ir kalbės negalėjo

Ar tamsta Kubos kalėjime
paklausė 

lyrancūzas, niekad kalėjime ne- 
;ruvęs. ir neturįs1 nuovokos apie 
galėjimą gyvenimą.

— Leiskite man į šį klausimą 
dabar neatsakyti, -p pareiškė 
poetas. — Apie kančias kalėji
me rengiuosi parašyti knygą, 
leikia manyti, kad man pavyks 
parašyti apie kančias kalėjime: 
; [ai išris knyga, tai turėsite pro
gos paskaityti. .
į Kalėjijpe Vaiiadares nusilpo. 
.Pradėjo nugara ir kojos skau
dėti. Skausmai nuėjo taip toli, 
<ad jis-negalėjo ant kojų pra
stovėti. Jis negalėjo-ir maisto 
bąsiimti. Jam davė ratukus, kad
{ydytųsi ir stiprėtų. Jięms ne- 

■ įtėjo į galvą, kad išleidimas iš 
• 'rilėjimo buvo geriausias vaistas: 
i Iš kalėjimo jam pavyko susi-" 
Linotf su nežinomais kitoje ka- 

ėjimo sienų pusėje. Jis prašė 
Pagalbos, laisvėje buvo ruošia
ma spaudai antroji poeto eilė-
ąšėių knygių Leidėjai nieko ge- 
esnio nesugalvojo, kaip pa va-'

JąPUš mano ratukų”.
— Kas tamstą labiausiai pa- 

zeikė, išėjus iš Kalėjimo? — pa
klausė televizijos reporiėris.

- - Patyriau, kad Lenkijoj bu-
zb aHimas* ryšys ttarp kareivių 
r darbininkų, komunistinei siš- 

pakeisti, bet dabar gir
džiu,. kad generolai jau kursto 
kareivius prieš darbininkus, — 
atsakė poetas. - ■?•*> • .

Koks skirtumas buvo tarp] minimu, J. BrūveĮaitis htriyūėjd 
Batistos diktatūros ir F. Castro 
diktatūros.? — paklausė kitas 
riė^ortęris. . -, ■
. t— Pati žiauriausioji diktatūra, 
k®r^. žmą'hįjb: yra pažinusi, tai 
prolėtąriato diktatūrą, — atsa- 
kė ^įjūaš;Vafiadares. ,--į

'L. ' Reporteris

buvai kankinamas

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
kaip INrtvio pavaduotoją, atsto
vauti; Lietuvos Šaulių Sąjungą. 
Klaipėdiečių tėrhiinologijar, te- 
pąi atstovavau Visą Didžiąją Lie
tuvą. Susirinkime buvo išrinktas 
Vyriausias Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetas, kuris pa
sisakė už Mažosios Lietuvos su- 
sijungimą su Didžiąja Lietuva, 
už propagandą ir kovą dėl susi- 
jurigimo.- ūž - vietos komitetų, 
steigimą po visą kraštą ir už pą- 
siruešimą perimti krašto valdžią 
j savo rankas. Pūtviš'Iabai džiau
gės irkomiteto išrinkimu, ir 
darbų programą. — .
r Kitos dienos (gruodžio 19) va
kare jis su žmona pakilusia nuo-' 
taika, išvyko, iš .'Klaipėdosj į- savo 
tėviškę, savo pareigas galttjfeaV 
perdavęs'man. Aš tos dienos va
kare, jau buvau’ Šilutėje su Vyr. 
Mažosios - Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto nariais Šilutės apylin
kės patikimųjų lietuvių susirin- 

mahe i patikimųjų' susirink^ąį kime vykdyti Klžipėdoje-nusta-.

ĮsAujsėj)

. ; • Vladas FŪtVis ' 5 !
:-■■■■■ L Y4 :

Tos pačios (gruodžio 18) dieT 
nos vakare, su VI, Pūtvio palai-

prancūzais- -• . :/>ty.-įr
—.Turėkite., kadrai

buvau nuba aslas .'.sunki ųjų:<Jar 1 
bų kalėjitnū, —- a.t^|<i 
kai į prancūzu .‘tėĮeyižijoŽ
listu klausimą, Man’ tekdavo 
kęĮtįsį 4 vai.: yąlp nųą -jau
privelėjau.? skaldytis>/akmėhisį 
Jtios; plėšdavom .nuo dideliu olų 
iri geležiniais kūjais juos 'dėulv’l 
davome, kol suskaldydav^m. Tu- 
rėdavorrie duoti ir duoti, kol iš

‘ dtenų išbuvimo Ka>
ir 

-bados. streiko^

pagaliau' gavo ' vizasI 'emigruoti1

' oO.OOO žindhĮų. padavė, pa-> 
teSitftiiŪ/S'dalyvauti kitu metų'. 
Londono Maratono bėgime. Tnt- 
18,009gaustą teisę. T

itimas

MIMI

c SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

• UfMTTWGAI VILDOW OCPTAl « 9AlfrlS MAT BAU 
DUMTO AI • KOSUnKOB BXnONT*

AHara Hokfadiadaii aw '

skviHif nešiojosi TrimTlo mime- zimit ro Lit-timų kapinėse, žino 
ęius, kuriuose tilpo sukilimo ap na jo "valių išpildė, 
rašymai, su šHta šypsena po sa- LahloluviŲU 
vo vešliais ūsais skaitė Vyriau Lack jo palaiko 
šio Lietuvos Gelbėjimo Kamile-,metų spal 
to sveikinimų kaulių Sujungei, metaliniame karste 
sakantį, jog šauliai daugiausia žmona 
prisidėjo prie 
išlaisvinimo. 

‘ “Vyriaurias 
ves Gelbėjimo 
pė la, Liepojaus g vė Nr. Te- 
lef. 114. 1923 m. kovo mėn. 3 d.

Lietuvos šaulių S gos Centro 
Valfivbai Kaune. i

Mažosios I/etu
Komitetas- Klai

tylą Komiteto programą, todėl J 
Vlado ir Emilijos Pūtvių nega
lėjau palydėti į geležinkelio sto
tį.’ Nors Pūtvis pakeliui į namus 
buvo sustojęs tik Šiauliuose, jis 
rado tinkamą būdą tuojau pain
formuoti Kauną apie savo ligą 
ir pasitraukimą iš pareigų ir 
mano darbą. Greit gavau patiki
momis priemonėmis atsiųstą 
LšS Centro valdybos pirmininko 
V. Krėvės - Midkevičiaus raštą, 
kad-likčiau’ ir toliau savo parei
gose akip Liet, šaulių Sąjungos! 
atstovas prie Vyriausio Mažo
sios Lietuvos Gelbėjimo Komi
teto ir ryšininkas tarp Kauno ir 
Klaipėdos. r 
' Klaipėdos ’sukilimui pavykus: 
ir visai tautai- džiaugiantis bei 
puošiantis trispalvėmis pergalei j siektas laimėjima 
atšvęsti, šventiškos nuotaikos 
pilnas buvo ir Vladas Pūtvis. Jo 
pradėtas darbas buvo pavykęs, 
jb įsteigtieji’šauliai buvo įrašę

Pūtvio. žodžiais kalbant r- 
nąują auksinę eilutę Lietuvos

direktorius ('* 
is parvežė ir šių 

d. buvo palaidoti 
Dalyvavo 

lionies 15 bendra 
darbių ir draugų. Maldas sukai* 
bėjo kun. dr. J. Prumkis. Žmo
na užpilė iš Lietuvos atvežtos 
žemus. Po iškilmingų 
žmona visus dalyvius 
pietų į “Dainos” 
gatvėje. Maldas 
di. J. Pnrnskis.

Jonai, tebūna 
tinga žemė!

lp8)MU, 
akvietė 

restoraną 71 j? 
sfik: Ibė

— N’eoriklausoma nuo Vatika-* - • 
no Kinijos Kataliką Bažnyčia* 
atidarė savo pirmąją seminariją 
Šanchajuje. Dabar ten yra 33 
klierikai. Atidarymo kalboj, S? 
metų primas vyskupas Jiashu 
pažymėjo, kad seniau buvusios 
seminarijos ir vienuolynai tar
navo kolonializmo interesams. 
Norėdama išlikti, Kinijos Kata
likų Bažnyčia 1950 m. buvo pa
versta nutarukti ryšius su Vati
kanu, tačiau slapta pogrindinė 
popiežiui ištikima Bažnyčia v’s 
dar ten tebeveikia.

Sovietų Sąjunga pareiškė, 
krašto‘kad, nežiūrint JAV sankcijų, ji 

vis tiek laiku užbaigs dujotiekio 
tiesimo darbus ir V. Europa du
jas gaus 1984 metais.

Šiandien, kovo 3 d., suvažia
vęs Klaipėdos Visuotinasis Gel
bėjimo Komiteto ir kitų politi
nių, ekonominių ir tautinių visoj 
Klaipėdos krašto organizacijų 
Seimas, džiaugdamasis dėl fakti
nė Klaipėdos krašto prisijungi
mo prie motinos Lietuvos, šir
dingai ir karštai sveikina Lietu
vos šaulių Sąjungos Centro Val
dybą ir jos asmenyje visus Lie
tuvos Šaulius kaipo tuos, kurie 
daugiausia prisidėjo prie mūsų į 
krašto išsiliuosavimo iš sunkios 
ilgų amžių vergijos ir parodė

j tikrų karžygių patriotų pavyz
dį. Sunkaus darbo vaisiai ir pra
lietasis kraujas nenuėjo niekais. 
Mes jau laisvi ir susijungę. Ti
kėdamies, kad ir tolesnėse ko-] 
vose už- mūsų teises ir
neliečiamybę jūs būsite pirmi 
musų padėjėjai, mes šaukiame 
— valio narsieji Lietuvos Šau
liai, valio jų pasišventę vadovai!

Seimo vardu, Prezidiumo na-į — Bangladeše prasidėjo cho 
riai: Stikliorius, J. šlaža, Jonas Heros epidemija: 200 žmonių mi 
•Vanagaitis”. (Trimitas, 1923 m.jrė, apie 7,000 ligoninėse.
kovo mėn. 15 d./Nr. 131, p.p. —--------------------- - -----------------
23-21).

Tačiau Pūtvio džiaugsmą dėl . ~
pavykusio sukilimo temdė bsi-
mė, kad idealistų pasiryžėlių at- T

šventiškos nuotaikos j bus suterštas įvairiu savanau- VYldlZ 
džių,. norinčių sukilimo vaisius j ? .
panaudoti savo egoistiškų pilvui ’
patenkinimui. | ' /

i (Bus daugiau) » * ', <>a

JONAS KARPAVIČIUS PALAI
DOTAS ŠVENTO KAZIMIERO 

LIETUVIŲ KAPINĖSE

Buvęs Olderburgo gimnazijos 
direktorius Jonas Karpavičius iš 
Chicagos su žmona išsikėlė į 
Floridą. Abudu buvo pensinin
kai. Nusipirko namus ir malo
niai leido laiką savo gyvenimo 
saulėleidyje. Jonas susirgo ir 
mirė prieš trejus metus. Jo no
ras buvo būti palaidotas šv. Kri-

Changą th® oil and ’ 
filter® ®v®ry 3,000 to 
5,000 miles to tvoki, 
wasting g asoUn®, 
- • • ■. ■ į, ■ > • -

Doni b® a Bom Loseri

t LITERATŪRA, lietuviu literatūros, mėnb Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P, Joniko, V. Staniof, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės ir JL Varno

® DAINŲ S VENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 
ttnJų Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
iventes b«^ jų istorijų ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&ly- 
Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausu 

ųyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už 81 J

t*8 Juozo Adomaičio

t LIki uVisKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJauskt 
įdomiai pavalyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės !f 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
rltovardflp pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalba. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūshj famėlapis. Kaina M.

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Beturiu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tjr patarė mums toliau studijuoti.

minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprft Lietuvoje Ir pir
maisiais boUevflcu okupacijos metai®. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. »• '• HFIffS

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupra*. 
Uf Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio /aštasko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe> 
riją. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyg* JT* didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

> BATTRTNtS NOVETJtS, SL ZoeČenko kūryba, J. Valaifia
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let pats Tautinės S gos pinni- 
unkas Vacį. Mažeika. Taip pat, 
>eveik tik.ąs dalykas, kiek esu 
patyręs, VU Ko seiman atvyks- 
a ir Mažosios Lietuvos Rezis- 
encimo Sąjūdžio Prezidiumo 
jrinininkas dr. J. A. Stiklorius 
(to prezidiumo pi. m rinkas yra 
>roT.v^lar;ynas BrakaA.Tt M.L. 
». S dj šiUmi VLIKo seime al- 
.^vauli yra įgalioti (prof. M. 
3;ako ir dr. J. Mikioriaus pave- 

_dimu): VI.. Lakūnas, M. Glažė 
r A. Glažė. Dr. J. A. Stiklorius 
iems seime talkins Ma osios 

Į Je.uvos klausimais pataria- 
j muoju balsu.

Bus daugiau (ir daug) žymiu 
1 Į svečių, kurių keli jau ir dabar

jos buvo pasisavintos iš rBažnyčiąi .pedrąugiųgų .rašo.vų, 
kurias jie jau seniai skleidžia.

Bet tai dar ne viskas. Šįmet, 1982 m. balandžio mėn. 
Ateityje, jos redaktorius atspausdino eilėraštį, kuris at
rodo, kąd jo autorė būtų jį nusirašiusi iš bolševikinių 
ateistų, jų leidžiamo leidinio “Bezbožnik”. Autorė tą eilė
raštuką surimavo biauriais žodžiais, kuriuos skaitant 
tenka stebėtis, kad ši jaunuolė naudoja-tokius šlykščius 
žodžius. Ji imituoja Evangeliją. Reik pasakyti, kad iki 
šiol niekas iš lietuvių tarpo taip-nebuvo suprofanąvgs 
Evangelijos, kaip ši “poetė” sąvo.£ilėraštuku., pavadinusi 
jį “Jonės Evangelija”. Jis atspausdinamas katalikiškos 
orientacijos žurnale. Ar tuomepadaryta gėda -visai ateiti
ninkijai, kad toks seksualinis šykštus eilėraštukas turėjo 
rasti vietos ateitininkų laikraštyje. ’

Bet vis tik reikia stebėtis, kad,ši;mergina, pagauta 
šlykščios seksualinės fantazijos, galėjo jį parašai, bei' gi' 
io atspausdinti be kųn. K. ;Trimako pritarimo negalėjo/ 
Juk jam yrą patikėtas šio žurnalo redagavimas. Manau,- 
mus stebina , gal ne .tiek šios “poetės” drąsą ir "po tokių 
šlykščių eilėraštuko jos padėtas, vardas;ir pavardė, kiek 

ypač yra labai madoje. Ateities žurnale pasigendama to, mus stebina.šįo žurnalo redaktorius, kurjp pritaritnUeilė- 
ką šis žurnalas ateitininkijai turėtų duoti. rastukąs buvo .atspausdintas. O kas mane labjąiišįgiĮstę-

Toks jų nusiskundimas turi pagrindo. Antai, prieš bina, kad iš ateitininkų pusės dėl,to.tylą,,neteko išgirsti, 
keletą metų (1978 m.) šiame žurnale buvo atspausdintas kad kas.nors būtų viešai prieš pasisakęs.-.Trip,pat-ir mūsų 
J. šaraųsko (kunigo) rašinys, kuriame jis jįęsto ąavo sam- katalikiškoji visuomenė iki šiol, yra-tylų Priešingai,, gir-į 

protavimus tąpie ateities atnaujinimą. Rašinys buvo disi ir tokių pasisakymų, kad tai nieko ypatingo^'kadangi 
spausdinamas net.per du numerius.(1^78.p..nr. 4,įr.,5). " ’ 
To rašinio tųi’inys turi nust^bŪĮ^i jįįękvjęną kąjaliką, 
nes jo dvasioje jgįąji .sukelti didelių abejonių. .Rašinyje iš
keltos mm^yš..yra daugiausia pasisavintos iš liberalų raš
tų. jos nieko bendro neturi su ateitiųinkų pasiripktąi 
šūkiu.

Štai vienas kitas pavyzdys. .Jis aiškina apie Bažnyčią 
taip, tarytum ji neturėtų nieko-bendro su jos pagrindine i laikais kas nors būtų taip suteršęs Ateitį, kokia būtų tada 
paskirtimi, tarytum ji būtų įsteigta grynai žmonių socia- 
liams poreikiams. Kaip antai: Ji ligoninė,.mokykla, pa
skaitininkas socialiam pasikeitiųjui, meno galerija, di
džiulė darbdavė, aukštojo mokslo institucija, net politinė 
grupė... Bažnyčia pasidaro kultūros saugotoja, biznis, 
tarptautinė organizacija. Visa tai vyksta tada, kai mes i 
tampame Bažnyčia.

Jurgis Šarauskas reikalauja persiorientavimo. Ir. 
koks tas persiorientavimas turėtų būti ? Pirmiausia pa- 
liečia Bažnyčios institucinį atsinaujinimą. Jo galva, di-

Ateitininkai ir jų žurnalas “Ateitis”
Ateitininkų Federacija leidžia karadkiškos-lietuvįš-; 

kos orientacijos mėnesinį žurpalą, jgayajiųtą ^.į^itįmi. 
šis jų leidžiamas žurnalas per.,dąugeįį^et T̂^įeitininki- 
jos veikloje yra suvaidinęs didelį vąjdmęnį. <Tai- buvo rim
tas ateitininkijos ugdymo ir jos veiklą formuojąs žurna
las. Jo redaktoriai gerai suprato ateitininkijos siekiamus 
tikslus ir jos pasirinktą šūkį “Viską atnaujinti Kristuje!”

Šis ateitininkijos žurnalas eina ir šiandien. Tik, deja, 
vis dažniau girdisi iš senesniosios ateitininkų kartos lūpų 
nusiskundimų. Girdi, kun. K. Trimakui jį redaguojant, 
jame atspausdinami tokie rašiniai,, kuriuose, skelbiamos 
tokios mintyj kurios yra svetimus ne tik ateitininkijai, 
bet ir kiekvienam katalikui. Sąmoningam katalikui- jos' 
yra visai svetimos savo liberalistine dvasia, kas. šiandien

ką šis žurnalas ateitininkijai turėtų duoti.

tai poezija, o jai viskas yra leista ir viskas yra -gražu.
Bet Įsivaizduokime, kad ji tokį šlykštų eilėraštuką 

,j3^^^ąUpaj^įųųsi.ne;ateitininkų ^air^Įe, J^^Įtoje-lię-Į 
iįųviškoje spaudoje. Koks tada būtų kijęs triukšmas [ Bet 
jtai rodo, kad mūsų ateitininkija išeivijoje jau.gerokai.-nu- 
tolusi nuo tos ateitininkijos, kuriai vadovavo profesoriai: 
Pr. Dovydaitis, St. Šalkauskas, K. Pakštas įrik^L Jei jų 

kilusi reakcija, ne tik ateitininkų, bet.ir .katalikiškos vi
suomenės sferose. Nejaugi, padorumas,šiandien yrą taip 
nusmukęs, kad jau nebe šlykštu ir.Evangelijos tokiomjš 
blevyzgomis profanacija.

Be to, reikia stebėtis, kad Ateities žurnalas puošia- 
j mas portretais tokių asmenų, kurie nieko ąteitiriinkijos 
[gyvenime nėra nuveikę^kurje idealizuoja net.pągp-nybę, 
i dėl to, kad tokie asmenys yra redaktoriaus ^jn|n^.\Kažin 
; ar tai yra pateisinamas pagrindas. Man rodos, kad ateiti
ninkų žurnale turėtų rasti vietos tie, kurie dėl tautos ir- 

džiausiąs atsinaujinimo ženklas yra padaugėjimas mo- ateitininkų idealų. bųvĄųkupaąto kalinami,:Įxy^ajątoti.

VINCAS KRĖVE MICKEVIČIUS kų, valia. Jei jau pats “pristavas” pareikalavo 
kad išsikeltų, matyti, taip ir reikia.

3?i

tiam įvykiui mūsų mėlynoje pa
dangėje, berods, pirmą kartą tos 
institucijos ^yy enime, ^aiįu. pa- 
.stįebcti^i^k" daugiau, paj^Idant'

jračui,.reikalu. “^ąuąienGseT'
Šeirio rengimo komitetas — 

šęimiprikas, kaip jau esu pastei 
: yr.a .jftŪsį; yį^riTo*
skyriaus valdyba, kuri yrajol 
Idos sudėties: pirmininkas inži 
Antanas Mažeika, vicepirmimU- 
kaLA~,Skipus ir S. Kvečas, vyk'd 
sekretorė' Elena Gedgaudienėj 
iždininkas R: B'užęnas, nariai — 
vicepirmininkas R Paškattskas

[KO .SĘIMO.RŲpšA y ri. , į/ 
įp, skyriaus valdybos' ąarių' -fa&cj

yra >ir daugiau ..ĮaHiiiirikĮųri’kū ; 
triuos: pirririii^^J'ĄV -'M^eįfaH 
pasikviečia’ paskiroms . parei 
gomš. Būčiau neteiks, Inqj&ri- ’ 
nėjęs jo -didžiausios
(jo žinonos) Liųeiįos’Mūžešde 

-nės. VLIK© seimo ruošažyra mil 
žiriškas, darbas,, už kurį .riėkri 

' ir niekam" nėužmoka, "n^s ta: 
tautiniai patriotinio" parišventi 
nio reikalas — prięjgri ^ūri$ 
atlikti, kaip. matarie, ytripa^i ^ 
karnai atsidavusių (tolpdri dar r 
bui) žmonių, kaip ir iĮąępSa Ja 
bar besiruošiant tari JpdeBair: 
įvykiui' — VišĮKo“Šernui’' to;; 
Angeles mieste ■ lapkričio .5-' 
dienomis. / *?f

Bent šiuo, jau ankstyvu me-
,tu, p.ętj’riau, VI^Ke- seime

■-■ų—............  -- --x-—
ir sėkr..H. Kungys. Be siu. ALTo I sjąribūs .Tautinės N^gos .ąulai

O tokių, yra nemaža. Iš visto, šis žurnalasAurėtu forrnuot: 
ateitininkija pagal jos pasirinktą šūkį, o ne skleisti iŠ 
kažkur atneštas, kažkokių vėjų atpųstąš. slykščįašupintis 
Jjęi Bažnyčiai ir jos vadovams ętąryįj prįekąįš^.'Kąs. ypač 
skaudu, kad tokios “greeliškęs” mintys \yrą 
mūsų jaunajai ateitininkijos kartai. Ar .neatėjo- laikas 
susirūpinti Ateities žurnalu jos vadovams-? . ' 

■''L' ’ ’’T. > rjr tt J

jžtikrino seime dalyvausią: J. 
Giedraitis, A. Firaviėius, Sąma- 

‘ j| tienė, Pranevičius ir daug kitų, 
neka.bant jau apie patį VLIKo 
pirmininką dr. K.. Bobelį.

Vietinių (losangeliečių) sve
čių ii- dekgatu iš visos Amerikos 
registracija vyksta gana paten
kinamai- -Taip pat patenkinama 
registracija ir pirmosios seimo 
dienos (lapkričio -6) pietums 
-(kaina 11.50 dol. asmeniui) ir 
los pat dienos vakare banketui 
— 25 dol. asmeniui.

•Apie seimą yra painformuota 
(su kvietimais) visos didžiosios 
radijo bei televizijos stotys, taip 
pat didžiųjų laikraščių redakci
jos. Pakviesta visa eilė ameri
kiečių, užimančių ar kandida
tuojančių į aukštas valdines 
vietas.

* #
t. Ą JV

<) Spalio mėn. 30 ir 31 dienomis 
Čikagoje įs-ykstančiamė Ąrieri- 
kos Lietuvių Tarybos' nętį^ia- 
mė (42-rie) ątštorij ’suvažiayi- 
riep-iaų^ rAngeles ALTo skyrių 
atstovauti įgaliotas Vladas Bakū- 
nas, kuris tą ■ skyrių yra atsto
vavęs jąū kelis kartus ir kai ku
riais ankstesniais metais. " '

•’* "f* -
Los* Angeles lietumi rės^ub- 

•tikbnai,' vadovaujami'. Litįėijos 
Mažeikienės, šiomis .dj^nonlis 
turėjo susitikimą'su respubjiko- 
nų kandidatu į Kalifornijos gu
bernatoriaus postą  "George 
Deukriej'an. ši- lietuvių reišriib- 
likonų delegacija (L. Mažeikie
nė. Į A. Mažeika, Alb. - Markęyj- 
nūs ir -S'Kvečas) turėjo pokalbi 
ne lik su pačiu G., peukmejian, 
bet ū’ su jo rinkiminės'kampa
nijos štabo nariais, ko jiasj&pje 
pažadėta 5,(M)0 (penki tūkstau- 
Čiai) dolerių tautybių .parginei 
(respublikonų) propragapdai> ar
tėjant’ (lapkričio 2’d.)/rinki
mams./Dalis-tos sumqs,. be alįe 
jo, atiteks, ir labai ąk|yyiąm lie
tuvių respublikonu' komitetui.

D.L.K. Birulės draugijos pir- 
mininkė Rūta Šakienė šiomis

(Nukelta į penktą puslapi

ŽEMAITUŠKA
jus, pigiau juos nupirkti.-Ke^gs ,s< avat-i*■ -Ta f

Ar dėl to lengvėjo Jankeliui gyvenai, ar sun
kėjo, niekas nežinojo, nes jis. niekados ųesiskundė 
savo vargais. Gal gerai, kad mažiau buvo į “silkės 
uodegą” pretendentų, bet pats Jankelis ėjo sanyn, 
todėl uždirbti skatiką buy;o,vis ąųnkiau, o iš sve
tur nuskridusių vaikų vargu ar galėjo laukti pa
šalpos.

Savo metu caro yąljžios atstovai, pąsiremda
mi kąžkąkįąis “.ųkąząįs”, jpųyp jąęgiąę (|įrąį^yti( 
Jankelį iš kaimo.

•^ųąįgąjnid.o, jąusųninė Jąųkelis. gavęs isąky-, 
mą nešdintis į artimiausią miestelį ar-,k.ur kitur. 
Suvirko, sudejavo visa šeima, sukėlė tokį triukš
mą, jog nieko dąr nežinoję žmonės pąmaųė. ar tik 
ne gąiąras kilo pas Jankelį, ir subėgo visi-tei
rautis. ..

Kelias diej^s, bėgio jo žydas po kauną, prašy
damas užstoti iį.

— Gelbėkite, .vyruč^i, užtarkite manelių!* 
ri.abar aš kraustysi uos su mažąjs vaikais? .

i’ pradžių' krapštė pakaušius, fiežino- 
\ mi. nei kas m at akyti, nei kokiu būdu galėtų 

jį ažtąrti..

liau ‘‘nekrikštas’’ išsinešdins iš k^jjno. i
Bet įsikišo seniūnas Juozas Misįulis. Ypatjn-'' 

go draugiškumo iki šiol ^i^eliui jismebų^/gų-t 
tęs. tįk užsigavo dabar policijos atstovų „veiks-F 
mais.|Kaip čia neužsigausi. jei pristavas ne per jį 
pasiuntė Įsakymą žydui išsikraustyti.fųe jw pa
vedė,, bet uriadninkui. jo, seniūno, net nęįspęjęs.

Misiulis tuoj pasirengė, ne tiek Jankelio jpra- 
. |y£as, kiek užgautos savimylos spiriarąaSfirpaorj 
parodyti kaimiečiams, kad jis kažka gali, net su'

Gal ne tiek reikalingas, kiek patogus.
Vidury kaimo. Jankelio tėvai buvo išnuo-. 

daržą- pąąįąĮ^ię ^^na, tvartą ir kluonelį. 
[Už kaimo, .kiek ąj^įąukįnuo trobesių, Jankelis

fūkis jo, buvo nedidelis — laikė arklį ir vieną 
i^i sėjo,-, nei arė, nei pjovė,.nei-

čienayo.^t a&įyfi^jr kary ė alkani tvarte nešto-: 
tyčios,nebūdavo. Ir kluonelis 

vėlyvo rūdėns-ir žiemos metu tuščiomis šalinėmis 
nesišaipė — reikalingo gyvuliams pašaro, gauda- 
jp^p^jjnkų už vasaros metu atliekamus darbus.

Aųp ir patogu buvo turėti savo kaime'; kalvį.

ir sakysi, bet negi jų, ūkinin

į kad vasaros darbams ir pjautuvus išdantięti, ar 
|yttes, kiek užgautos savimylos?^jri^n^^rpi(r(>ĮjĮ^^ik(ii|ai Jįenapjutės metu nutrauktą dąjgę gi-

7 perdžiūvusius vasaros kaitroje Aabūs Įreilcia. neil
pristąvu pasivaržyti — pasirengė 'ir nimžiavį) Aaujai aptraukti, suveržti, ar noragus sulopyti, ~ 
SftĮniyn. Sako, ten pabuvojo net pas patį guberna- pasmailinti, nereikėjo gaišti dienos — darbas bu-

-jAro.atramas!«a’ flat, skubiai, kai reikakg yra. 
namo sugrįžęs, sukvietė valsčiun bendruomenės rir sąžimngai, o svarinausia. kad nereikejo’rūpin 
— “obščestvos” — sueigą, arba,.kaip tuomet žmo-»iis skatiku: JaakeUs palauks, kol suims javu 
nės sąkydavo, — “schodą” — ir -ten visi vienuo kluonūosna. ap&'kuls 4- sumokės tada janr už vi- 

kus darbus javais, 4ienu, šiaudais ir kitu pašaru, 
ouie grybu, pinigu.

Kurj mažesnį, smulkų darbą Jankelis'dažnai 
atlikdavo be jokio atlyginimo, nemokamai j<ą' 
t^r ^iž Jciekvigną. menkniekį -skaitywies' ^u. kai- 
ūnymt!... - v ' ■ : ■ pd .

Vasaros mėtų Jankelis be darbo nebuyo. Nuo 
ankstaus ryto iki vakaro bambėjo priekalas, 
dumtuvai, taške jo> i visas šalis įkžitifitds.lgeležies

kibirkštės.; Prie kalvės visą laiką stovėjo arkliai, 
pakinkyti vežimai, sukinėjosi vyrai — ne tik savo 
sodiečiams dirbo Jankelis, ir iš gretimų kaimų 
atvažiuodavo ir'ateidavo pas jį žmonės su sku
biais darbais.. z

Rudęjiį įr4žįęj^, kąi^ka&oįe darįjohuyo maža 
.arba ir visai Jo ri^myo,  jjąakeiis vertė^i prekyba; 
supirkinėdavo fC ūkininkų" javus," žąsis,”tėlTukus, 
iš moterų,—^ęrjus, vįgtąs,4ąiįtis,J4ajišinius, svies
tą, sūrį^s...

•Nereikėjo sų Jankeliu tiek derėtis, kiek su ki
tais" supirkinėtojais. -Ramūnų vyrai iš patyrimo 
jau žinojo,kkad ir turgun nuvežus brangiau ne- 
parduosi,Ąe§jijkąd4 Jankelis namie siūlo. Nei tran
kytis, nei vargti pačiam, nei arklio varginti ne- »wanwi M t*** z*/** i* ” ■

tfLgaisti —ateina Jankelis-svirnam

tįorių, atsilankė ir Trakuose pas “jsprauninką’’ ir,t Vo atliekamas čia' fiat, skubiai, kai reikaj^s yra.

— “obščestvos" • 
nės sakydavo, — “schodą” — j 
halsų nutarė, kad žydas Jankelis, kaipo kaivi%r 
kaimui reikalingas ir patogus, todėl prašo jįriiitiJ 
nai palikti Ramūnuose, kaip kad iki šiol jis ir jo 
tėvas ten gyveno. : '*■

Jankelis pasiliko. Gal iš čia ir atsirado įp 
j susidraugavimas su Misiuliu. Jankelis buvo de-’ 
kingąs už išgelbėjimą, o Misūris pasijuto esąs jot 
.globėjas visiems laikams...

Jankelis iš tikrųjų buvo kaimui reikalingas.

s

išsiveža...
Viena ^beda buvo Jankeliui, kad ūkininkai 

nieko.sk<rią^.nepani,uQj^avp, už .viską reikėjo jįo- 
^'t^JėUkąd žmo

nės Jankeliu nepastikidavo, bet . kad ūkininfaji 
pinigai t^vflk vįpįos fcjiąjąu.jeįkalingi, o jų kąų> 
tik mažai, ir dažnai
jam prjtrųkdąyo. Bėgdavo (aįa pas lĮiaįųlį. p.

—Juozuli. man pinigų reikia/

skolink man pora Šimtų.

■j .rA£ &VA

-pe Ugų kalbų 
M^iulį. — Pa
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pinigus

DAIMID

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONĘD KOPLYČIOS

FL UKID A

PERKRAU5TYMAI

AADUO ŠEIMOS VALANDOS

SŪNŪS

AMSULAMSO 
PATAIKAVIMAI

the living and dining 
through the use of the 

elegant f r.ck-pattern 
covering. It h GAF’a

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPEClALYBt: AKIŲ LIGOS 

M© West 103rd Street

V? la nd ng ffigftl aaifii tarimu

mirus, žmoną J01gą< dukrą Daivą Banaitienę ir^vį^ųs aru 
muosius nuoširdžiai užjaučia ir kariu liūdi

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOS! MUŠTO 

DALYSI.

TRYS MODEMIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL <0(29

Apdrausta* parknvstyma?
i ' B (vairiy atshnny.

ANTANAS. VILIMAS 
TMA276-1U2 arte VM99f

Vedėja — Aldona Daufcu* 
Tai Hu 77S-154S

tų dienai paduoda originalų lie
tuvišką pavadinimą; Ilgės, -ių 
(f era. pi.). Paskum šį terminą 
pasigavo ir kiti. (Žr. Mannh. GL 
612).- Latviai spalį vadinę “vėlu 
mėnesis” arba “velu-laiks” (t. p.

bout the 
House

Mielam mūsų vienminčiui, 
4. = V

huv. Lietuvos žemės, ūkio ministerial, 
didžiajam LVLS-gcs, VLIKo in kitu organizacijų veikėjui

(LACKAVK5)

6Wk?STRKKT. REpubbc 7-1211
11»2« SOUTHWEST HIGHWAY. P*kw filiu, pi 174-441 f

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai z

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

193S S. Manheim R<ų Westchester, UI. 
VALANDOS: 3—S darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL; 562-2727 arba 562-2728

DR. C. K. BOBELIS 
prostatos, inkstų, ir žlap.uma 

takę chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 3371g 
7 Id. (813) 321-4201

šeštadieniai, Ir aekmalieniair 
nuo &30 iki 930 rak ryto. 
Stotie* W0PA - 1490 AM 

trueUuoiemM Ii mūšy atvdijM 
Marquette Parke.

įsteigtu 1480 nxpopie-
1. .Vėlynės arba 

sjimas”, jau

ĮL ■ II -!■ ... _ ■ «yuu £ Low. N.H.rX.
Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashione 

League, is Floor Fathion Specialist, GAF Corporation.

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors <

r RAOUO PROGRAMA ‘ į
Seniausia Lietuviu Radijo progra- 
m Naujojoje Anglijoje, ii stoties 
WLYX, 1360 banga AM, veikia sek- 
sadieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 

vėliausiu pąsauliniu 
□nių santrauką. Be to, komenUr 
rai, munka, dainos, ir Magdutės 
Pasaka, šia programa veda Stepą 
has ir Valentina Minkai Biznio 
reikalais kreipti į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502. E. 
Breodwty, So. Boston, Masa 02127. 
Telefonas 268-048*. Ten pat gau- 
aamo “Naujienos". didelis pasu 
rinkimas ketnviiku knygų ir lie- 
* tuviškų dovanu.

LIETUVOS V ALST»<2Ų LIAUDININKŲ S GOS 
- • ' - PREZIDIUMAS

Prof- Adomo Varno picą tas inilįuiiškas ^Mindaugo Krikštas

Šiomis dienomis Los Angeles 
viešėjo žymus Belgijos advoka
tas, tąrpiautinės teisės žinovas, 
Vincent Van Den Bosch- Jis yra 
labai gerai susipažinęs su Balio 
Gajausko, kalinamo Sibire, byla, 
kurios reikalu buvo nuvykęs net 
į Madridą ir yra daręs daug kitų 
žygių Gajausko bylos rikalu.

Br. Gajauskienė atatinkamu 
laiku kreipėsi į Los Angeles 
miesto merą (burmistrą) Tom 
Bradley, kuris dabar kandida
tuoja į Kalifornijos gubernato
riaus postą demokratų sąraše, 
prasydama užtarimo Balio Ga
jausko išlaisvinimo reikalu. 
Tom Bradley tuo reikalu kreipė
si j gerus santykius su Krem
liaus bosais turintį dr. Armand 
Hammer, kuris burmistrui T. 
Bradley laišku atsakė, kad B. 
Gajausko reikalu, kai bus Mask
voje, padarys viską, ką gali, bet 
priminė, kad tai priklausys nuo 
abiejų kraštų (Amerikos ir Sov. 
Rusijos) santykių stovio. Ne taip 
seniai A. Hammer Maskvoje 
lankėsi, bet ar ką darė ir galėjo 
padaryti B. Gajausko reikalu — 
iki šiol nėra žinoma. Visgi rei
kia pripažinti, kad T. Bradley iš 
savo pusės parodė B. Gajausko 
reikalu labai gera reikalo supra
timą ir padarė tai, ką galėjo-

Lietuvoj^ nuo gilios senovės 
būvą švenčiama vėlių prisi
minimo šventė — Vėlinės. Visų 
šventų Šventė buvo įsteigta 
1480 m.; jos įsteigėjas — popie
žius Sixtas IV. Ši šventė šven
čiama ir okup. Lietuvoje pirmą
ją lapkričio dieną, o antrąją die
ną minima Vėlinės. Jei nepri
klausomoj e Lietuvoj e šios dvi 
šventės bažnyčioje buvo gana 
iškilmingai švenčiamos, tai okup. 
Lietuvoje rusai šių švenčių švę
sti neleidžia.

Visų Šventų ir Vėlinių papro
čiai, atseit, kaip šios šventės Lie 
tuvoje buvo švenčiamos, ypa- 
gana smulkiai aprašyti dr. Jono 
Balio “Lietuvių kalendorines 
šventės9' leidinyje.

Štai kaip jos ten yra aprašo
mos:

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU*. 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandai: antrai 1—4 patirt, 
. ketvirtad. 5—7 tbL 

Ofise telefoMK 774-2MG.

^Atkelta iš 4 psi.)
dienomis Los Angeles centrinei 
bibliotekai įteikė puikią dovaną 
— Antano ir Anastazijos Tamo
šaičių knygą (anglų kalba) 
“Lithuanian National Costume”. 
Birutiecių pirmininkė R. Šakie
nė už tą dovaną gavo padėkos 
raštą nuo bibliottkos direkto
riaus. Labai gera ir tikroje vie
toje lietuviška propaganda. Rei
kėtų visur pasirūpinti, kad vie
tos bibliotekoms būtų dovanoja
ma lietuvių autorių knygos, iš
leistos anglų kalba.

food preparation activities ia* 
to one huge space.

The spacious “great room" 
ahown here features ap 
Be group of contemporary 
furnishings. The opeh-ptan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
>i*i 
areas 
•ame 
floor 
handsome sheet rinyl in tht 
* Newburgh Brick” pattern In 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wa> 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural Shine with Ht4e mahv 
trnance. The ku “ Cor foam 
iaiterlayet provides comfort, 
warmth end noise reduction. 
Arailabie m B’abd 12' widths 
at your nearest nome Improve- 
ment cenpr or building su^glj 
(tealac* "L

V. VISŲ ŠVENTŲ ŠVENTĖ IR 
VĖLINĖS (X/, 1-2)

Aiškinimas., Visų Šventų. Šven 
te. buvo f 
ciauš Sixto IV. 
“visų mirusių {
IX m. būvą įvestos daugely vie
nuolynų, tik buvo įvairiomis da
tomis šv^enčiama, ’koi Ghiny vie
nuolynas nustatėdatą XI; 2. d., 
kuri; prigijo. i ”■

Dlugosz apie. lk55-80 m. rašė, 
kad žemaičiai 'spalio mėn. šven
tė didelę savo škentę, kurioje 
būdavo mtmenamb mirusieji (ąr. 
Mannic GL 14L4L Pig. Z, Ivin
skis, Soter 1939. m. pu 119-20). 
D. Fabricius apiejl611—1620 m. 
rašė savo Livonijos kronikoje, 
kad lapkričio mėn. būdavę pa
gerbiami mirusieji ir maitina
mos vėlės (Mannh. GL 458).

Žodynininkai Brodowskis(apie 
1713-1744) ir Plu- Huhigas (apie 
1747) sutartinai ir greičiausia 
naudodamiesi vienu bendru šal
tiniu (Praetorium?) Visų šven-

2d33 W. Tįsi Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero 

Telet 476-2345

k vnjAua
- VAKARŲ VĖJAI

D. Poškos rankraščiuose rasta 
žinia, kad “Vėlinių dieną viešoj 
Lietuvoje ir žemaičiuose esą k^ 
liami mirusiųjų giminių atmini
mai — vaišinami svečiai, duoda
ma išmalda elgetoms. Pagoniš
kais laikais Žemaičiuose tas pa
protys vadinęsis Szermienia. 
Poška dviejuose XVII a. dvarų 
inventoriuose skaitęs, kad Pa- 
kursėje Vėlinių dieną keldavę 
kapinėse kažkokias puotas už 
mirusiųjų sveikatą; tai vadinę 
szermienia; dvaras ir klebonas 
tai uždraudęs.” (V. Maciūnas, 
Darbai ir dienos VIII, p. 283).

Tie p^tys. mirusiųjų, garbsty
mo bei vėlių sukvietimo ir val- 
gydinimo papročiai vėliau bū
davo atliekami ir Visų šventų, 
ir Vėlinių dienomis, todėl abie
jų šių dienų apeigas sunku yra 
išskirti ir toliau jos bus teikia- 
mos kartu .viename skyriuje.

1. “Žemaičiai yra įtikėję, 
Visų šventų naktį, tuojau 
pirmųjų gaidžių, visos vėlės 
paleidžiamoj iš skaistyklos 
nebekenčia kančių. Tada jos vi
sais keliais ir takeliais, būriais 
ir pavieniui, traukia melstis į 
bažnyčias arba eina į savo namus 
aplankyti gyvųjų. Pamačiusios 
degant žvakei, jos ateiną ir mel
džiasi prie šventųjų smūtekelių.

(Bus daugiau)

Gera vieta žiemos atostogoms 
yra Desert Hot Springs, netoli 
Palm Springs, kur sakoma esą 
nuo artrito gydymo geriausia 
vieta, žiemos metu čia suva
žiuoja daug senesnio amžiau^ 
žmonių, nes žiemos; metu čia irt 
gi šiitas ir sausas klimatas. At^ 
važiuoja čia taip pat ir lietuvių 
iš kitų Amerikos vietų, net- iš 
Kanados. Lietuviams būtų gera 
vieta apsistoti “Tropics Apartu 
ments”, kur už 550 dol. mėnesiui 
išnuomojama vieno miegamo 
butai (30 dol. vienai dienai sa^ 
vaitgaliais). šiltų-šaltų minerali
nių vandenų baseinai. Teirautis: 
1310 Beech Ave., Desert Hot 
Springs, CA 92240.

Lq4 Angęlts lietuvišįtosios ra
dijo valanįėAės balius ruošiamas 
spalią m^i. 3U parapijos salė
je. Programą ruošia Dramos 
Sambūris. Bus geras orkestras, 
pietūs, baras, laimės stalas.

Los Angeles N eo-Lithuanai 
lapkričio mėn. 20 d. švenčia korr 
porarijos 60-ties metų sukaktį, 
kuria proga Tautiniuose Na
muose (tos dienos vakare) bus 
iškilmingas šventės balius. Vie
tos Neo-Lituanų pirmininkas 
yra Aloyzas Pečiulis, o arbiter 
eleganliarum — Ed. Balceris.

Kariuomenės šventės minėji
mas bus lapkričio mėn. 21 d. su 
iškilmingomis pamaldomis šv. 
Kazimiero bažnyčioje,, po to pa
rapijos salėje iškilmingas minė
jimas- Ramo venų pirmininkas 
yra A. Audronis, šaulių kuopos 
— J. Ruokis, birutiecių — R. 
Šakienė.

OPTOMBTRiSTAS

KALBA LJETUVISKAI
Mil W. 71«t St T«L 737-514$

Tikrins Pxitgiko gening 

\ ir “contact iense/\

Now m wc thH»
energy-conscious 1980 s, t 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this tw.w it bear* a 
different name. It is called 
*the great room** wbica in
corporates living, dining and

— Gvijana pasiūlė Essequibo 
rajono teritirinį ginčą duoti iš
spręsti Pasauliniam teismui, ar
ba Jungtinėms Tautoms. Vene- 
cuela jau seniai nori atgauti tas. v 1žemes. 14

For constipation relief tomorrow 
reach for E)QLĄX tonight

v . Ęx-Lax helps restor^ ypuf sutem s owp natural 
Gcnhy ~fFf'A tonight.

rat’ll liRe,the relief in tht mouAg.
ChiKokited or pills, Elx-Lax is
“The Ovenhght Wonder’

Leidimai — Pilna apdzatee 
' ŽEMA KAINA

< Priimum Master Char,, 
ir VISA kortele*.

R. iERANAS. Tai. 925r«04S

Walls between ręoms in 
the home began to 
In the early when the 
so-called “open Amt plan” 
in interior* enjoyed great 
popularity. An •Cccieration 
of home buikting was caused 
by returning veterans of W orki 
War IL

The desire for something 
different from thą two-story 
homes many serviceman had 
left when they went olf to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became paw 
as alKone-fevel living was 
embraced by new families 
coping with the post r az baby 
boom. ĮiĮĮiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiii

limn



LIETUVOS DUKTERŲ BALIUS
Sėkmės Lietuvos Dukterims!

Stasys Juskėnas i

j te kalbės apie a. a. mokyt Oną 
Zailskienę; mokyt. Rūta Valavi- 
č'ūtė — apie a. a. Joną Kaupą. 
Pabaigoje bus kavutė. Prašome 
visus mokytojus ir jų šeimos na
rius kuo gauriau dalyvauti.

Maga. Sulaitienė
— Solinė Roma Mastienė. sėk. 

mingai išlaikiusi nekilnojamo 
turto pirkimo-pardavimo verslo 
egzaminus, įsijungė į jau 30 me
tų turinčio patyrimo Nhna’t'A 
Realty įstaigą.

ž' įstaiga lietuvių tarpe yra 
gana plačiai žinoma, kaip sąži-

NmmL !•** — Pardavimu 
UAL ESTATI FOR SALI UAL ISTATi FOI ŠALĮ

— SLA 6 osios Apskrities me
tinė konferencija įvyks š.m. spa-i 
lio 31 d., sekmadienį, 2:30 vai. 
po piety. Lietuvių Evangelikų 
Reformatų parapijos patalpose.;
Įėjimi-s iš šono, 5230 S. Artesian 1 ningai atliekanti visokius pątar- 
Ave., Chicagoje. Dalyvaus SLA! Ravimus tiek nanjų pardavimo 

if:« P‘rk'm>° sri;yia ”ek,ir V“-
- s kiti Pildomosios Tarybos nariai, kios sudėties income tax ų anke-

, širdingai kviečiame SLA kuopų užpildyme. i

ne vie- 
ar 

sukalbėti buvo

š.m. spalb 23 d. Jaunimo cen
tro patalpose įvyko Lietuvos 
Dūk'.erų ‘Draugijos rudens ba- 
l us. Balių atidarė šios draugi
jos parengimų vadovė Joana 
Krutul enė. Pasveikinus į bal ų 
atsilankiusius svečius, pastebė’o, 
kad taip gausus svečių atsilan
kymas suteik> Lietuves Dukte
rims galimybes sušelpti
ra į vargą patekusį lietuvi 
1 etuvę. Maid 
pakviestas kunigas Juozevičius.

Kunigas Juozevičius savo mal . . . . idoje ragino lietvius gausiai rem-. 
ti Lietuvos Dukterų pastangas, Į 
res jų į 
Amenkos,bet ir Europos bei kitų 
valstybių lietuviai.

Pirmininkė Marija:K:elienė ši< 
d'ngai dėkojo gausiai atsilan
kiusiems ir paminėjo, kad į 
balių yra atvykę net iš Arizonos 
penai Eidukoniai, ir iš Floridos 
ponai Sliažai. Prašė nepamiršai 
ir ateityje L etų vos Dukterų, 
kurios yra pasirengusios padėti 

Jį vargą patekusiems lietuviams. I
Vėliau pasiteiravus pas pirmi- j 

ninkę, teko sužinoti, ? 
metais Dukterys savo lėšomis i 
yra palaidojusios net 3 lietu
vius. Bendrai paėmus, šalpos rei! 
:kalams išleisdžiančios apie 15,- 
000 dol. per metus. Lėšos gauna- 
•mos iš aukų ir parengimų.

_Aktorė Majyė Pa- riš SU dar "keliais nariaiš'bu’vo
išvykęs meškerioti ir parsivežė 
lydekų, kad visiems dalyviams 
pilnai užteks, šeimininkaus Te
resė Petkienė, šokiams gros ge
ras orkestras. Įėjimo auka $10.

S. Paulauskas

• atstovus dalyvauti. Po susirinki 
mo bus kavutė. Valdyba

— Solistė Aldona Pankicnė , Balzeko 
yra pik vi si a ir atliks vokalinę 
programa tautos atgimimo dai
niaus Maironio minėjime, kuris 
Įvyks š.m. lapkričio nu n. 28 d. 
Liet. Tautiniuose namuose. Ren
gia R. LB Kultūros taryba.

— žvejų ir medžiotojų klubas 
sia*s “Ešerys", kaip ir kasmet, šiais 

metais ruošia lydekų balių, ku
ris įvvks JAV VFW karo vete- 
ranų salėje, 1 134 So. 49 h Cuort, 
spalio men. 30 d. Pradžia 8 vai.

, vak. Klubui pirmininkauja nau-
1 jienietis Alfonsas Kizlaitis, ku-

— Lapkričio men. penktadie
nio vakarai?, nuo 7:30 iki 9 vai., 

i muziejuje prasidės 
šiaudininku pamokas. Mokys 
p-lė Helen Pius. Dėl informaci
jos skambinti 523-5523.

Pavergtoj Lietuvoj
ĮVYKDĖ PLANĄ

Maskva oficialiai pranešė, kad

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMLNAMW 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave.- — 7.78-2233 S.

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČ1Ų.

5 ir 4 Jcambarių medinis^. 1 auto ga

mas. Savininko paskola 10%.
draugovių nuostatų pažeidimus ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
buvo nubausti 162 draugoviniriJ paskola 10%*
kai, ir jų 115 pašalinta iš drau 
govių.

'skaitė poeto Maironio kelis eilė
raščius. Violetos Karosaitės vad. 
JO mergaičių grupė puikiai pa
šoko 3 modemiškus ~ džiaso šo
kius. Visiems šokiams mergaitės 
^pasipuošė skirtingais rūbais. Šo
kėjoms publika atsidėkojo gen
iais plojimais.
- Buvo ir turtinga loterija. Ir 
šias eilutes rašančiam teko 
mėti labai gražiai papuoštą 
lutės Žemaitienės lėkštelę 
puoduką.

Užsibaigus programai 
Bichnevičiaus orkestrui grojant, 
buvo linksmai pasišokta,

lai-
Bi-
ir

L.

— Lietuvių Mokytojų Sąjun
gos valdyba š. m. spalio 31 dieną 
ruošia savo mirusių narių pami
nėjimą. kuris prasidės 12 vai. 
šv. mišiomis Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Po pamaldų Jaunimo 
cetro posėčLių kamabryje įvyks 
visuotinis mokytojų susirinki
mas. Mokytoja Svajonė Kerely-

IRANAS SIŪLO IŠMESTI
IZRAELĮ Iš J. TAUTŲ

NEW YORK, N.Y. — Arabų 
valstybių alstovai^nutarė palikti] 
Izraelį Jungtinėse Tautose bent Į 
iki metų pabaigos, nes . kitaip Į 
JAV prižadėjo’ pasitraukti iš; 
Jungtinių Tautų ir nemokėti!
mokesčiu Bet pirmadienį Irano į Lietuvos žemės ūkio darbuoto- 
atstovas Said R. Chorasani ir Jai* įvykdė grūdų pardavimo 
vėl pasiūlė išmesti Izraelį- Jis. valstybei 1982 m. planą.
mano, kad arabų valstybės ii* is- j “Respublikos kolūkiai ir tary- 
lamiečiąi galėtų išmesti Izraelį kiniai ūkiai‘..pristatė-- į paruošų

Iš antros pusės, jis Sako, šitas punktus ir ^perdirbimo įmones 
pasiūlymas galėtų nerasti šali-4 ^75 tūkstančius tonų grūdų”, 
sinkų, tai Izraelis vėl būtų pri- Grūdai valstybei parduodami 
imtas i Jungtines Tautas. Izrae- toliau. - ; : >
lis padėjo ir padeda Tranui, pri
statydamas reikalingų dalių Įra- • MILICIJOS PAGELBININKAI 
no tankams ir lėktuvams. Izrae- Į Tiesa praA&a) kad Lietuvoje 
lis. pirko ir perka daug naftos'iš dabar veikia 3>781 liaudies 
Irano, bet’iraniečiai vis'*’tiek nu
sistatę prieš Izraelį Sako, Izrae-

* * *
PROF. P. ŠIVICKIO 

SUKAKTIS

SUSIVIENIJIMAS LIETUKU AMERIKOJE
yn seniausią tildžiusi* ir turtingiausia lietuviu fsternalinė .sr- 

vankscija. lietuviams ištikima! tamaujefiti jau per £2 metui-

EA — atlieka kultūrinidarbui, gelbsti tr kitiems koris mes 
darbus dirba.

£LA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolsrii 
apdraudę savo n ariama

SLA — apdrauffia pigiausiem?« kainomis neieško pelno,
rims patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugo gilt 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

gT.A — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančLs^ 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

£LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota irxtriuda: už 
$1,000 xpdraudof sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptu tr tiestai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMERICA

T»L Ctm MS-S3U.9

i - -------
draugovė, jungianti daugiau

-. - , . . - kaip 150 tūkstančiu nariu, šie
. lis nėra įtaiki Valstybė. Ji' veda milicijos talkininkai prižiūri, 

labai daug karų. >■ į kad “miestuose ir gyvenvietėse
j būtų pavyzdinga viešoji tvarka”.

— Argentinos generolas Da- Į _ . :
her, kuris vadovavo pėstininkų | ^iais one tais draugovininkams 
daliniams Falklando salų karė”, jtyra įdėtos naujos pareigos: jie 
;už kritikavimą valdžios gali būti j ^uri padėti komunistų partijai 
atleistas iš kariuomenės. Jis lai-

.•komas namų arešte ir laukia to
limesnio sprendimo.

Lietuvos spaudoje buvo trum
pai paminėta prof. Pranciškaus 
šivickio 100 metų gimimo su-| 
kaktis. Įžymus mokslininkas įr 
pedagogas nuėjo sunkų gyveni
mo kelią. 1905 m. emigravo į 
Ameriką ir i nepriklausomą Lie
tuvą grįžo jau pripažintu mokš-i 
lininku. Dirbo Kauno universi
tete, organizavo anatomijos ir 
embriologijos katedrą. i

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

2 butai. Įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šlldimas. Tinka ir didelei šeimai.’ Ne
brangus. 72-ra ir Campbell. <

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 1 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu jr užmiesčiuose, greit, 

^rantuotai ir sąžiningeL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Ava.
TaL 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinis- 

kams. Kreiptis:

<*45-So. ASHLAND AVt 
... TeL 523-8775

labai daug karų.

'i KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS^ AR VARTOTUS 
AUTOMOBILE’S ^SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

įgyvendinti “aprūpinimo, maisto 
produktais programą” Jie turi 
prižiūrėti,., kad nebūtų vagiama 
ir kovot su kitomis negerovėmis, 
ypač žemės ūkyje.

Bet ir- draugovininkai ne an- 
- gėlai. Per keturis mėnesius už

Sov. Sąjungos ryšių ministe
rija išleido naują laiškams voką 
— su sovietiniais herbais ir nau
jųjų LTSR Aukščiausios Tary 
bos rūmų paveikslu. “Lietuviš
ka” tema šiais metais, be to, 
buvo išleistas kitas vokas; Jis 
buvo skirtas ;Z. Angariečio 100 
metų gimimo sukakčiai. Taip 
pa t meniniai vokai buvo at- 
spausdinti su rašytojo A. Vie-1 
nulio ir kompozitoriaus A. Ka- 
čanausko portretais.

- (Iš Europos Lietuvio) r

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER * BfPERIAL, 

< PLYMOUTH • K CARS 
“U WILL LIKE US” 

4030 Archer-VI 7-1515 [ 
W. VMM. WAWM w

Naujai pasirodžiusi 
A DR. ANTANO RUKšOS - 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) "U ' 
Siųsti čekį: JT K1 J

Naujienos, 1739 S. Halsted St. ~
Chicago, IL 60608 "° ”*”

JAU: ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

c
' i

€

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenė* veikėjo ir rašytojo atairninimua.

Dr. A. Gu^en — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1905 
metų j vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
fuairupinimą qq

BRONIO RAILOS 
NŪS IB AS TYMAI

102 pusL Minkšti viršeliai. Fotografuos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1.

___________

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

fusirupinimą —_________ __ __ ________'________

Dr. A. J. Guseefi — DANTYS, jų priežiūra, aveikate ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. A. J.-Gnssetr AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ F2.00

G*Hma taip p*t užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį prie nurodytos kainos Pri

dedant II persiuntimo išlaidom^

13.00

’ ASTROLOGIJA IR KORTŲ
SKAITYMAS — Astrological-

Tarot Card Readings
ŠIO ’ ' - ' •

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Arcner Av?.. : 

Tel. 523-3685 (Pr.)

Dengiame ir taisome visą rū
siu stogus. Už darbą garan. 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

“LIUCIJA”
I

Miko šileikfo apsakymu knyga 
“Liucija7’ jau atspausdinta.

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

kymai,. 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių:. 6729 So. Campbell

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau$ 
padėti teisininko Prano ŠULO

• teisėja . Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomh 
tormomis. ’

Knyga sū formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

paruoštą,

ANTRAS VEIDAS
— Ko tu taip spoksai į mane? 

— klausia ponia kaimynų mer
gaitės.

— Mama sakė, kad jūs esate 
dviveidė. Aš noriu matyti, kur 
jūsų antrasis veidas.

Pardavimas ir Taisymas i 
1644 West rHh Sfrwf 
Tat REpvMle 7-1MI / J

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

M. š I M K U S
- : , Not»ry Public * į
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745CI
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapellt, A«en* 
ne*^ W. 95th St

60642, • 42*-U54 V
9

Šute I re Casual/ Co*??-. *

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
\ 9 vai. ryto iki 6 vai vakaro.
1 Sestad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL <L 

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162

2649 West 63rd Street .
Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedxie Ave. 
Chicago. 111. 60629
Tel.: 778-8000

TL'S PARAGINK SKAITYTI




