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; Jurkus, Kažemėkaitis, Šukys 
i ' informavo apie ALTo skyrius

ALTo konferencija išklausė 
visu skyr>u atstovų pranešimus 
apie vestus (larbus Chicago, III. 
Tęsiame ALTo skyrių praneši
mus:

Apie Racine, Wis., ALTo veik
lą informavo . V. Kažejnėkaitis. 
Skyrius veikia nuo IfMl metą. 
Jaunimas išsiskirsto, naujų ne
atvyksta, veikla siaurėja. Nuo 
savo Įsikūrimo. Racino lietuviai 
ALTui prisiuntė 20,500 dol.

Rodhssterio, N. Y., skyriaus 
veiklą nupasakojo J. Jurkus. 
Lietuvos reikalai keliami JAV 
spaudoj. Įtraukiamas jaunimas. 
Palaikomi ryšiai su1 kitomis pa 
vergtomis tautomis. Organizaci
jų sugyvenimas geras. ' -•• £

Rockfordo. skyriaus vardu, 
sveikino St. Surantas, džiaugda; 
mašis darnia diėtuviu brgamža 
cijų veikla. Vasario 16 d. minė 
jime dalyvavo 350 žmonių. 
Įstengė atkviesti Marquette 

. Parko parapijos chorą. Aukų 
surinkta per .2,000 <dol. Ir tuoj 
pat perteikti centrui, y . ~ -

A. Šukys papasakojo apie St. 
Petersburg© skyrių, neseniai įsi
kūrusį. Džiaugėsi atsilankymu 
dr.? V. Šimaičio it4 dr. K: šid 
latiško. ’Ginant <trįs:4en gyvenau- ■ 
čius lietuvius^ kajtinąžius karo, 
nusikaltimais, susirista-su spau
da, susilaukiaht priėĮankumo. 
ALTui surinkta per 2,000. ddl. 
Net penkiuose;priemieščiuoie 
Vasario 16 d: iŠkOiajnos vėlia
vos su kalbomis- Rusu arkv. Ma 
karijus turėjo' j&šra&a, palan
kią Soviėfei]^r|petUxn^ Ir uk
rainiečiai jo propagandą iš
sklaidė. \ \ - ? į

Skyriai ruošė'Vasario 16 mi
nėjimus, dalyvavo / Pavergtų 
tautų- demonstracijose, kai-kUr 
iškeliamos trispalvės .prie rotu
šių, ruošiami didžiųjų trėmimų 
minėjimai,- į* minėjimus atkvie
čiami- miestų -merai, Kongreso 
nariai, plečiami-ryšiai su kito
mis pavergtomis tautomis, iš
gaunamos proklamacijos iš 
miesto vadovybių ir valstybių

parlamentų, remiamas Lietuvos 
pasiuntinybės rūmų aukų rinki
mas. Lietuvos reikalai keliami 
amerikiečių laikraščiuose.

(ALTo informacija)

TEBESKAIČIUOJA STEVEN-
SON-THOMPSONO BALSUS

CHICAGO, Iii. — Jau praėjo 
visa savaitė, o demokrato Adlai 
Stevensono ir respublikono J. • 
Fhompsono balsai vis dar tebe
skaičiuojami. Pirmo skaičiavi- J 
mo metu kartais Stevensonas 
turėjo daugiau, o kartais guber-' 
natorius Thompjsonas pirmavo.

Vienas ir antras norėjo pra
šyti dar kartą skaičiuoti visus 
balsus, bet abu pakeitė savo - 
nuomonę. Jie nenorėjo leisti di-j 
dėlių sumą balsams dar kartą 
skaičiuoti. Praeitą šeštadienį 
gubernatorius Thompsonas tu-j 
rojo 9,000 balsų daugiau negu 
Stevensonas. Jie sutarė paskirti ? 
advokatus, kurie visą šitą rei-1 
kalą baigta tvakytL Jie sutarė 
pripffžftiti- balsus tose vietovėse, 
kur abiejų pusių skaičiuotojai 
nutiko. Liko paskaičiuoti tuos 
balsus, kur buvo skirtingos nuo
monės vdėl. balsų. Iki antradienio 
vakar^^ę^feįĄpno bailokai- . > 
čius buvo ’ padėjęs? 3;'0OO;;Kanadą, 
■skirtumas buvo žpie 6,000’ Labai turiningą kalba pasakė 
balsu. Dar Heka kėli PI-ecinktai,..kana(jjebs ą Firavičius, VLIKo I 

•kūne vėluoja patikrinti balsus, a[stovas Kanadoje, atvežęsWLI- 
o trečiadienio rytą laukiama. Kui -0000 doleriu čekį ir įtei. 
-naujo pranešimo: Gailini bal- kęs VLIKo iždin5nkuit _ telef(). 
savimp rezultatai bus /pranešti nu pranešė dr. Vytautas P. Dar- 
lapkričio 22 d.-

Astuoni Sovietų sprausminiai lėktuvai sekiojo JAV lėktuvnėšį Aliaskos 
vandenyse. Rusu* lakūnai d eną^r naktį sekė JAV laivyno manevrus.

Aliaskos vandenyse rusų lakūnai 
“apšaudė” Amerikos karo laivus

RUSŲ PALEISTAS ŠOVINYS NUKRITO 120 MYLIU 
ATSTŪMIME NUO AMERIKOS KARO LAIVŲ

WASHINGTON, D.C. šiu’aalėtu išprovokuoti didelį kon- 
; metų rugsėjo 30 spalio 1 d. į fliktą.
Amerikos karo laivų grupė ma
nevravo Aliaskos vandenyse, vi
sai netoli Aleutų salų, o Sovietų 
lakūnai visa laika sekė 15 Ame
rikos laivų grupę. Astuoni Sovie
tų karo lėktuvai, galį šaudyti 
užpakaline kryptimi, leidosi iš 
padangių į Amerikos karo lai
vus, tarytum lai būtų sovietinių 
lakūnų manevrai, praneša Unit
ed Press International reporte
ris Richard C. Grass;

Astuoni Sovietų karo lėktuvai, 
galj šaudyti bėgančio lėktuvo

KALENDORĖLIS

Firavičius atvežė VLIKuĮ $50,000 
kanadiečių sudėtų aukų 

_ j
VLIKO ATSTOVAI INJSĖDŽIAVO DVI DIEN.AS, IŠKLAUSĖ 
PRANEŠIMŲ, PRIĖMĖ REZOIJUCUAS >1 IŠVAŽINĖJO

CHICAGO, Ill. — Vyriausio VLIKo konferencijai, kuriame 
Lietuvos- Išlaisvinimo Komiteto 
atstovai dvi dienas posėdžiavo 
Los Angeles mieste, Ambasado
riaus viešbutyje, išklausė vado
vybės pranešimus, priėmė rezo-; 
liucijas, išsirinko naują vadovy- į 
be.įr^ta išvažinėjo pa Ameriką

linkima susipnktisiems pasiekti 
la isvos 4r nepWk tausdn ms-Liėtu- 
vos, tai plojimams nebuvo galo. 
— entuziastiškai pasakė dr. V. 
Dargis.

BEGINĄS SUSIPAINIOJO
TARDYMO METU

AFGANISTANE TUNELYJE 
žtJVO 1,100 ŽMONIŲ

KABULAS, Afganistanas. - 
Trečiadienį Sovietų karinome 
nės vadovybė, nesulaukusi pra
nešimo iš kitos tunelio pusės, 
nutarė važiuoti tunelio keliu ki- 
lon’tkalno pusėn. Bušai vežė ka- 
refvrus ir sprogstamą medžiagą.

Tuo tarpu tunelyje jau buvo 
afganistaniečiai, važiavę prie
šinga kryptimi. Kebas siauras, 
jokių išsisukinėjimų nėra. Af
ganistaniečiai taip pat norėjo 
galimai < 
pusėn.

Sovietų kariškas sunkvežimis

akių nenuleido nuo lėktuvnešio 
ir *14 karo laivų, manevravusių 
tarptautiniuose vandenyse. So 
vietų lakūnai, pasiekę manev
ruojančius JAV karo laivus, ke
lis kartus leidosi lėktuvnešio 
kryptimi, o vėliau nerdavo 4 
šalį ir dingdavo erdvėje. ^Xiue-. 
•rikrrs*4akūnai4)ūtu ’galėję apfett 
dyti SoyiętųJėkKiVus, bet jie ne
norėjo išprovokuoti konflikto.

To.negana. Tolimosos Sov’e 
tų patrankos paleido kelis šū 
vius manevruojančio laivyn< i

! gis, tik ką parskridęs iš Kalifor
nijos.

Įdomūs pranešimai buvo VLI
Ko vicepirmininko dr. Domo j 
Krivicko, bet daug įdomesnių

I žinių susirinkusiems patiekė dr. 
«Kazys Bobebsy VLIKo pirmi
ninkas.

Konferenciją šiltai pasveikino

JERUZALĖ, Izraelis. — Va- 
į kar Menachem Beginąs liudijo
Izraelio parlamento sudarytai Į trenkė tiesiai j atvažiuojančius 
tyrinėjimo komisijai, kuri nori 
tikrai nustatyti, ar Izraelio vy
riausybė ir kariuomenės vado
vybė* žinojusi apie palestiniečių 
žudynes Sabros ir Čatilos sto
vyklose. f
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greičiau palėkti kiton kryptimi, bet Sovietų paleisti

Krašto apsaugos sekretorius 
Caspar Weinberger vakar grįžo 
iš šiaurės Pacifiko ir paieįkė, 
kad negalima apkarpyti Ameri
kos krašto apsaugai skiriamų 
sumų. Sekretorius giįžo iš 
Australijos, tarėsi su įvairių 
valstybių vadais, kurie matė pa
vojų, kylantį pietų Azijoje ir 
šiaurės PaciDke. Sekretorius 
buvo Indonezijoje, Tailande, Fi
lipinuose, Naujojoje Zelandijo
je, Australijoje, Malaizijoje ir 
kitose vietose. Visi laukia ir pra
šo JAV apsaugos. JAV turės 
padėti gintis norinčioms valsty
bėms, todėl ji turės sustiprinti 

‘ savo laivyną ir aviaciją.
Sekretorius patyrė, kad keli 

Kongreso atstovai kelia mintį 
apie reikalą skirti daugiau pini
gų viešiesiems darbams- Jie siū
lo sumažinti prez. Reagano pra
lytas sumas krašto npsaitghi ir 
užsieniečių paramai- Skkrrtorius 
pasakė^ kad reikia rasti pinigų 
vieš ėtiems darbams, bet nega
lima liesti gynybos reikalams 
^skiriamų sumų.

Prez. Reaganas labai nepa
tenkintas praeitos savaitės j’in- 
kimų rezultatais, b:t jis yrą/pa 
si ruošęs tarts su demokratais, 
kad paliktų krašto apsaugai pra
šomas sumas, nes ginklai reika
lingi ne tik Amerikai, bet ir jos 
kaimynams.

šoviniai krito apie 120 mylių 
atstumoje. Sovietų valdžia nie 
kad nešaudydavo šia kiyptimi, 
bet šių manevrų metu toli šau
nančios patrankos palubio šovi
nius- JAV laivyno kryptimi.

Rugsėjo 15 d. šiaurės Pacif’ko 
’vandenyse manevravo japonų
karo laiyaiį> Sovietų aviacija, | kainavo ^410. 
skrisdama 8 lėktuvų grupėmis, 
panašiai elgėsi su japonų karo 
laivais. Japonai įspėjo Sovietu 
lakūnus, kad per neapsižiūrėji-

afganistaniečius. Netrukus tune
lyje įvyko nepaprastai didelis 
sprogimas. Sprogimo metu su- 
degė visas deguonis. Tunelyje 
užtroško visi įvesti Sovietų ka
reiviai ir į tunelį įvažiavę afga
nistaniečiai. Į tunelį pasiųsta 
greitoji pagalba, bet ji nerado 
nė vieno gyvo. Reikėjo prava 
lyti tunelį. Tunelyje rasta 1,100 
žuvusių žmonių, dauguma rusų 
kareiviu.

, Antr'dieriį aukso uncija

Begina į Jeruzalę atlydėjo ke-j 
turi gerai ginkluoti sargai, kad 
pakeliuje nepasikėsintų prieš 
premjera. Beginąs į tardymo 
salę atsivedė patarėją, kad galė
tų atsakyti teisingai, nepadary
tų klaidos.

Beginąs, atsakydamas į pirmą 
klausimą, pasakė, kad jis neži
nojo apie kariuomenės vadovy
bės nutarimą pasiųsti krikščio
nis falangistus į palestiniečių 
stovyklas. Komisijos pirminin
kas galvą pakraipė, patylėjo ir 
premjerui pastebėjo:

— Ponas premjere, turėk gal
voje, kad praeitą naktį aš skai
čiau ministerių posėdžio už
rašus. 5.

Beginui labai nepatiko ši pa
staba, bet jis bandė išsisukinėti. 
Jis apkaltino gynybos minister).

— Kolumbijos universiteto 
pirmininkas z Michael Sovern 
pasiryžęs sukelti 100 milijonų 

mą nepadarytų klaidos ir nepa-1 dolerių, kad universitetas būtų 
liestų japonų karo laivo, kuris tinkamoj aukštumoj.Lapkričio 10: Andriejus, Vaiš- 

vilkas, Spalgena, Barbaidis, dr- Vytautas Dargis, Reorgani- 
Purė. Geluonč. • (zuotos Lic{uV1^ Bendruomenės

Lpirmininkas. Jis atvežė 1(M) dol.
Saulė teka 7:33, leidžiasi 5:37. auką VLIKo darbams.
Oras debesuotas, lis. Į Invokaciją perskaitė kun. Ku-

_________________ __________  čingis. Jo vadovaujamos bažny
čios salėje vakare buvo suruoš- 

■ tas banketas, kurio metu pasa
kytos kelios turiningos kalbos-

Vienas senas VLIKo narys, ne
pajėgęs VLIKo veiklos suprasti, 

[paklausė Klevelando atstovo Jo- 
jkubaičio, kaip dr. Dargis galėjo 
’patekti į VLIKo seimą. Jokūbai
tis yra VLIKo vicepirmininkas, 

t bet jis kvietimų į VLIKo seimą 
nerašinėjo ir žmonių nekvietė.

VLIKo reikalus savo laiku nu- 
tvarkusiam ponui turėjo atsakyti 
dr. Bobelis. Jis pasakė, kad 
VLIKas kviečia talkon visas or
ganizacijas, kurios pritaria VLI
Ko darbui ir yra pasiryžusios 
ginti pagrindines VLIKo idėjas. 
Dr. Dargio vadovaujama Bend
ruomenė pritąpSi ir gina VLIKo 
ved imą* darbą. Dr. Dargis yra 
geras Lietuvos patriktas, jo va
dovaujamos organizacijos na 
riai siekia Lietuvos laisvės ir 
neprikląusomybės, todėl VLIKo 
vadovybė jį ir pakvietė atvykti 
į šią konferenciją.

Bet šilčiausių plojimų susilau
kė prez. Ronald Reaganas- Kai 
buvo perskaitytas jo laiškas

— Popiežius Jonas Paulius II 
per 10 dienų tiek išvargo Ispa
nijoj, kad jam reikės bent dvie
jų savaičių atsigauti. Jis sakė la
bai daug kalbų, aplanke įvairias 
vietoves, klausėsi, mažai turėjo 
progos miegoti.

Ponas Frravičins Kanadoje surinko 50,(XX) dolerių. alvK ko 
į Ix>s Angeles ir pasakė VLIKo konferencijos nariams, 

kas daryti, kad lietuviai neužmirštų, rūpintųsi 
nepriklausomybe ir laisve.

yra
Po-

— Valstybės deoartamentar 
pagyrė turkų kariuomenės va
dus, žengusius kelis žingsniu 
demokratijos linkme.

Dr- Vytentas P. Dargis vakar grįžo iš Los Angeles, 
kur dalyvavo VLIKo konferencijoje, atstovaudamas 

R. Lietuvi j Bendruomenę.

TENGAS KEIČIA KINIJOS 
KARIUOMENĖS VADOVYBĘ

PEKINAS, Kinija. — Genero
las Tengas Ilsiaopingas, pada
ręs dideles pakaitas Kinijos ko
munistų partijoje ir valstybės 
administracijoje^ -dabar imasi 
priemonių Kinijos kariuomenės 
vadovybei pakeisti. Generolas 
žino, kad Kinijos kariuomenės 
vadai buvo tikrieji krašto val
dytojai.
’ Kada susirgęs premjeras čJu 
Enlajus pakvietė gen. Tengą sa
vo pavaduotoju, jis, kiekviena 
dienų telefonu pasitaręs'su pro
vincijų kariuomenės vadais, val
dė kraštų. Jis valdė, kol čiu En-

lajus mirė. Tada Mao Celungas 
atleido Tengą. Norėjo jį padėti 
i kalėjimą, bet Pekino garnizo
no viršininkas, maršalas Ye 
Dzianjuan patarė Mao Cetungui 
generolo Tengo nebesti. Gali 
laikyti namų arešte, bet nebausk 
ir n kenk. Mao Cetungas taip 
ir padarė. O kai buvo susektas 
naujas keturių politinio biuro 
narių perversmas, tai maršalas 
Ye apsupo vyriausybės rūmus, 
visus keturis sukilėlius į suėmė, 
o gen. Tongą padarė uostinės 
valdytoju. Jis nepanoro sauva
liauti. Jis keitė vyriausybę, at
vedė jaunesnius žmones, o da
bar pakeitė 6 provincijų kariuo
menės vadus. Maršalas Ye 
85 metų, bet jis vadovauja 
kino garnizonuL



Dėsto šio skyriaus redaktoriai

JUQZUI KOJELIUI TRŪKSTA ris sugeba orientuotis 
■ ŽURNALISTINĖS * INTELI-
7 /GĖNCIJOS
Rugp. 27 d. * “Draugas” pa- 

>kebė^ pasikalbėjimą su brig, 
generolu LVMieželiu. Pask 
kįdbėjiino/ tekstą trumpino ir 
rėtfagęvn Juozas Kojelis, kuris,; 
nfelin&feWs’’’žurnalistinės’ inter: 
ligoti jos, ’ nesusiorientavo w

Spyglių Draygcs

PAS LAIKRODININKĄ
Vienam daktarui pagedo laik

rodėlis. Daktaras jį nunešė kiik- 
braukti pokabihinkur išsprūdu-r i odininkui. Laikrodininkas ap- 
jJą ArLIKo.pirn'dn?nko. asmemiu^ žiūrėjęs pasakė:
pašiepti y u Igarinę naivybe, kuri — Taisyti čia nieko nereikia, 
»š’kariškio lūpų išėjusi labai jau 
priminė Lietuvos kariuomenėje 
dažnai ' vartoto /‘šlapausio'’ siuo- 
njrną., .Del'tokie Kojelio nesuge- 
tėjrnip pąiūošti spaudai- pasikal- 
bėjiniG/generolas Mieželis susi
laukė iš intoligeųtų'priekaištu- y * » . ♦ .* * - ■ '<

Dabar, štai,'7 ^Drauge” .(lapkj’t
2 d.) Kojelis sąvo nesugebėjimą 
orientuotis pripažino/ pacituoda
mas /prof..Stasį Šalkauskį, kuris, 
iųĮęligentu laiko tą asmenį, kur

- Taisyti čia nieko nereikia, 
tik laikrodėlio spyruoklė yra su
cipusi. .Reikia laikrodį užsukti 
dukart per dieną.’V 'V l ■

— Suprantu, suprantu; —į at
sakė daktaras, pridurdamas,—už 
sukti prieš ar po valgio? . A 4

BUVO LINKSMA

GERAI, KAD SAKO ’“NEV ‘

Pacientas psichatrųi:
— Esu susinervinęs. Mano 

žmona kalba miegodama.
— O ką ji sako:
;— Vis kartoja: * “Ne, KaroK, 

ne!”
— Tai nieko baisaus.
— Kaip tai? Juk mano var- 

. das Vilhelmas!
— ’Sakau, .kad nieko baisaus, 

"kol ji sako “ner. ;

BŪTŲ GERESNĖ PRIEMONĖ

— Atsiprašau.’ pone profe
soriau. Aš jums perskaičiau 

■mano parašytą dramą, kuri 
baigiasi merginos nusinuodiji- 
mų.

— Bųtų geriau, kad ji nusi
šautu. Tuomet teatro sargams 
nereikėtų budinti sumigusią 
publiką.

Gėriaū dieną, gėriau-naktį, 
Pas Andriejų plikaktį 
Buvo linksma ir gražu.
Naudo, grįžau su guzu ’. L .' ’

AĮatat ėjau tamsią naktį. 
’Nemaniau. kad gali sekti. 
¥iėuas ketą man pastojo, 
Antras guzą “dovanojo’’...

Bet pinigų nepamatė. 
Pafttąj buvo biskį likę. 
Jie išpylė wan apt plike> 

Hors gaJva. ū' apmušta, 
Namo buvo ;aaruešU.~ 
Buvo Linksma ir gražu, 
Namo gAjžąu su. guzu

neįpras
tose. aplinkybėse. Kojelis, deja, 
nesugebėjo, . . . - .

Prisipažinimas reiškia dory-

— Užtikrinu tamstą, kad ten, 
kur yra krokodihį negali būti 
ryklių.

Į ginklų krautuvę Chk-agoje-.

kė kirpėjas.— Nuo degtinės 
trūkinėja.

ABU LABU TOKIU 
‘ j > 1 ‘

žymųjį rusų ope.

♦ ♦ ♦
SUNKU PATENKINTI

damas kreipiasi j vietinį:

— Ne, nėra.
— Ar esi tikras?

Visiškai tikras. >
Tulikas ųusęengu u šoka i 

vandenį ir dėl tikrunvo dar atsi- 
rlausia:

— Ar iš tikro čia nėra ryk-1

Tai vis per girtuokliavimą, 
—piktai pastebėjo Petrovas, ži

nojęs kirpėjo polinkį alkoho
liui.

— Visiškai teisinga, — atsa- 
oda

kurite saugo jus, kad neitume* 
j bąžny&ą, vaikeli.

NULIS
ĘimUilaitL ąpįvesdamas ga

vo doteių pažadėta krai

-< - Jų . w .

VYRO - ŽMONOS DIALOGAS
Sėdi senstelėjusi pora namie, 

laiką leidžią žiūrėdami į televi-Į 
zi'ą. Ir sako vyras žmonai nu
sižiovavęs:

— Metai bėga, kaip upės van
duo . . .

— Metai iš metų sęnsiąya ir 1 
kiek čia trukus kai iš mudviejų 
beliks vienas, — tęsia dialogą 
vyras.

— TaipA — vėl sutinka žmona, 
pridurdami: — Kai tai atsitiks,

Tėvas atsiveda penkerių metų 
sūnelį prie motinos lavas ir ro
do naujagimį:

— Žiūrėk, gavai naują broliu
ką. Patinka?

Sūnelis nepatenkinta^ sako:
— Nieko sau, bet geriau būtų 

automobilis...

IŠKABA NEREIKALINGA
— Kodėl jūs nuėmėte iškabą 

prie ios automobiliams pavojin
gos vietos?*

— Jau daug laiko, kaip jokia 
nelaimė; neįvyko, tat ir nuėmi
me. -'

— Sveikas Maikį Aš noriu 1ST doleriai rūpi, Australija jau ap
girsti tavo nuomonę apie ben- 
drad.arbvvimą su okupantu.

— Paskaityk “Naujienose” A.
.. _ į Svijęiuoeditorialsapie•bendrą’

g.a revolverį kurį šį. rytą pir ; darbiąvimą su Lietuvos paver-
Į gėjais. Tąi IšnuntiugĮausiajs bū’

— Dėlko ątfial. Ar . uevei-l 
kė?

davėją

i kaip sukti rašeivos,
....-Ii:; Vi K . Į’ sakysime p-Kviktys, kurio, straip, 

tik teiefo^va-W namo: vyras J ^51^ kas LieJ
pateko po ąūtobnjgu...

OlNO

— Ąr'būsi ištikimas ir. mylin-

* « *
KALBA MIEGODAMAS

— Joneli, pasislink. Tu toks 
geras, kad jau žadi man nupirk
ti paltą ir skybėlę.

— Nekreip dėmesio. Aš daž- 
nai kalbu miegodamas.

* $ *
TIKRA DOVANA

— Na, ką gero gavai dovanų 
>avo gimtadienį?

— Tikrai nustebsi, kai paša-, 
kyšiu. Gaųraitis tą proga su- 

. grąžino seniai pasiskolintą kny-

NUO RIKLJO ANT 
KROKODILO

Ai- Uu>įt\ didelės kaitros

Nesuhm^<fam^5 žadėto, sykį 
susitikęs uošvį, jis mandagiau- 
niai pasakė:

— Noriu pono uošvio dėmesį 
atkreipti į faktą, kad kraičiui 
dar vieno nulio trūksta...

Uošvis visiškai nemandagiai 
tarė:

— Tas nulis esi pats.

PERYKLAI JSjPĖJO

— Dėmesio, pavojus, — skel
bia užrašas gatvėje.

— Kaip gaila, šioje vietoje aš 
susipažinau su savo žmona, bet 
tuomet šio užrašo dar nebu
vo.

tuvoš. ir lietuvių reikalus.
. — Tu nori pasakyti, kąd. su ko 
munistais bendralarbiauti ne
verta?

— Su okupantu bendradar
biauti reiškia tą palą, ką su vel
niu grybauti, Tėve. Su sovietais 
bendradarbiauti, reiškia pripa
žinti jų padarytą Lietuvai skriau 
dą ir pasiduoti jų valiai. Jau

sivalė ieškotojais: nęleido savo 
piliečių išnaudoti. Kodėl Ame
rika nieko nedaro?

— Pasaulis žino, kad visa so
vietus sistema paremta melu. 
Nęt patys ru^į pamatė, kad ca- j 
i o laikai gyvenimas buvo ge- - 
resnis. Prie krautuvių eilėse ne-1 
reikėjo stovėti D dabar?

— Dėkui tau, Maiki. Aš;dar < 
pagalvosiu, 'ar verta vykti į Vii-1 
nių. j

Į Vilnių gal ir nuvyktum, i 
Lietuvos tikrai nematy- į 

’it!

♦ * ♦
ŠVINPELIS

— Algirdas man sakė, kad aš 
esanti graži, Įdomi ir išmintin
ga!

— Ir tu žadi savo likimą ati
duoti į rankas žmogaus, kuris 
iš pačių pradžių, 
ja?!

tau meluo-

bet Lietuvos tikrai 
turn.

— Tai lik sveikas.
— Ir tu, Tėve.
— Aš dar užmiršau 

kiaušeti. kur kalakutinėje būsi?
— Namie, Tėve.

‘ * * *
■SOVIETINĖJE MOKYKLOJE

— Tėveli, kas yra tie saugu
miečiai? — klausia Jonukas.

į daug kas nudegė nagus, padarę 
J klaidą, kai nuvykę į Lietuvą, 

išgyrė ir padėkojo už sovietų 
“malones”...

J — Tai negražu, Maiki.
— Ąįskų^ kad,nęgražu, be to, 

žalinga. Koks bendradarbiavi
mas su Maskva gali būti, 
kai anie neleidžia net giminėms 
atvykti , Amerikoje gyvenančiu 

lis vyras 7-kkusiat kunigas jau-j giminių aplankyti. Neleidžia,net 
navedf. Kol jis galvojo, nuotai- f po teismus tampo lietuvius už

? ka paaiškiho:
— Bus,' busi

; : .': o K ____
JIS GYDO. KŪNĄ SIELĄ [draudžia eiti į bažnyčią.

* ' ’ -L ■ : : I — Aš nekalbu apie politiką,
r Daktaras atyy.kusąnr pąsientm ; noriu tik su giminėmis Lietuvo- 

■ ' ‘ je pasimatyti, noriu- iuos aplan-
— As esu teks ūdytojas, ku- Į kyti Mątai< kiti nuvažiuojji ‘

ns gydo kūną ir sielą. . pet vjsą pamato
Pasientas, aLidųsęs? taria: ? .
— Laimė, kad siela yra nema-l Nesuprantu, Tėve. Lietuvą 

pamato tie, kurie tiltus iš anksto
7 to pastato, tie kurie yra užsi- 
j rekomendave komunistu hierar 
bchijoje. Kodėl kiti, nuvykę į Vii 

P3- | nių, patupi penketą dienų vieš 
K**3 būtyje ir marš atgal į Ameri-

> 0 ką . ..’
— Tai aš bijau vykti į Lie-

! būtus ar nebūtus dalykus. Per- 
L sekioja tikinčiuosius, mokyklom 
F- vaikus mokytojos terorizuoja,

v ■

ri.
* ■* ,♦

NEMOKĄlMęLUOTI

— Algiuk, ar tu galėtum 
aiškinti, kaip tai atsitiko, 
kamaroj buvo trys obuoliai, 
dabar bėra venas? -

— Taip, mama’ Kamaroj tiek tuvą. 
tamsu buvo, kad aš to treciojo 
nepastebėjau.

—Ar bus trečias pasaulinis ka- l 
ras?

— Ne, nebus .Bet-kova cėl tai-

— Ne tik tu, ir kiti bijo, kad 
nepatektų į čelestų nagus.

* Tarp čigonės ir psichiatro 
nedidelis skirtinas. Čigonė spė
ja laimę žmogui, o psichiat
rui žmogus pats pasisako savo 
bėdas.

tave pa-J lity), sako rašytojas Herbert 
į Reed. Pvz., sąjungininkai II pas. 
Į karo metu padėjo komunizmo 
j imperijai plėstis.Dabar turi nuo 

komunizmo pavojaus gintis.Hit- 
leris buvo baisus, o komunizmąs 
dar baisesnis. Kaip toje pasa
koje: bėgę nuo vilko, pataikė 
ant meškos;

• Mokslininkai surado^kad Ak 
mens anąž. (ĄOOQ Pr/K.) , žmo
nės turėjo aštriausius įrankius 
iš ugniaganio stiklo. Dabar ban
doma iš tos medžiagos padaryti 
chirurgams skalpęlius,kurie bus 
aštresni- ię efektingesni chirur
gijos darbui. > •

• Mano gelmėje sau ra$>,lizd^ 
Susuktą -š gyvenimo nuotrupų: 
Įtemptų" jausmų tarpūšąkyje, ‘

Lidija Šimkutė, .-Braugasf.:
• Sovietų komunistai sako, 

kad nėra Dievo, tai nesą-ko gar-1 
binti. Bet komunistai -garbina 
savo “dievą” Leniną.1 (Su 'Mark
su dabartinis’ komunizmas nieko 
bendro ųeturi).

Don Pilotas

DAUGIAU IŠTVERMĖS
Tėveli, — pradėjo skųstis ma

žasis škotas, — esu labai pavar- 
i gęs, aš jau nebenoriu pamatyti 
j tos Amerikos.

Tėvas, piktai suriko: -
— Nekalbėk, plauk toliau!;» 9 * '

BRANGI LIGONINĖ

Iš. ligoninės sugrįžęs vyras 
skundžiasi: . • ’

. — Ligoninėj išbuvau tik dvi 
savaites ir už’ tai turėjau sumo
kėti virš .IjOOb. dolerių;'

Draugas irgi pasipiktino:
— Tai tikrai. brangu! Už to

kią sumą būtum galėjęs sirgti 
. bent keletą mėnesių..;

‘ *•* ♦ *

V , - - LĖLIŲ MAMYTĖ
L Lumutė mamai sako:

7- Tu'.— mano mamytė, o aš 
r-į- Jėl iū mamytė. Tu/ — didelė 
mamytė, o as .— .’'maža ma
mytė. ' ■ A s.,

Pagalvojusi tęsia: <
— Mama, aš lėlylių mamytė, 

o tu jų bobutė. Taip?
* Gyvenimo kelias klaidomis 

grįstas.
* “Nuo mėsos, lūpos vėpsos”,- 

’-kai mėsos nebūdavo, vaikams
sakydavo.

* Pardavei arklį, atiduok ir 
pakinktus, — arkliui bus dova
na.

K3 

f 
g

— Nežinau, Tėve.
— Nors pries mirtį aš norė

čiau pamatyti nuo praamžių gar- 
kos bus tiek -murtinga. kad ne- ^jį Vilnių —- Lietuvos stosti-

i
I — Jausmais mes trokštamą 

Lietuvai laisves, bet teks par
: laukti, kol Soviętų imperiją sų- ' 

grius. — tas Ęabelio bokštu 
L ant įjūrio gągripdų stato spciaj.

Hstinę imperiją. l£okį įspūdį daĮ- 
[ ro. kąi įunai, kaip čekartar is ’vaik 
pkų reikateuja p^akyti, ką kunį- 

gas per pamokslą saka Jei taip 
f daro, tai ko nors bijo — bijp 

savo kailio.
— Aš žinau. Maiki, kodėl.

me bepaliks akmens ant akmens. nę.

* Prieš rinkimus politikieriai 
piliečius sveikina ir bučiuoja
si. Po rinkimų daroma atvirkš
čiai.

»
įte

m

i I

Dau Pilotas -

’.W A

Pinigai jau nebepadedą.Vie
nas kandidatas į valdžios vjetą, 
išlaido 3 milijonus dolerių U rin 
kimus pralairųėįo. Kiti keUp 
kandidatai išleido pa Vris mį~

— Todėl, kad sovietai jp 
daug priešų, tai bijo, kad vergai 
nebandytų vaidž^s nuv^s^UT^ 
dėl jie turi daug įnipų net k e- 
tuvių tarpe- Amerikoje uosti
nėja. teiraujasi kas mirė, kiek 
paikinau būtų galima išlupti 
Urwumi «®Hn»nėnr^ „ Lietuvoįa 
Giminės jiems yra nulis, tiktai

mėsa.
• Velnias bijo kryžiaus, o ko 

munstai — demokratijos.
• Komunistinėje santvaikoje 

mokytojos vaikus terorizuoja. ’ 
Mokinius baudžia, grasina, kurie : 
eįna į bažnyčią.

Didžiausias kalė imas pa.^u
— visa komunistinė imperi.'

ja. j
• Prieš rinkimus daug žada

ma, po rinkimų —užmirštama.

• Ir klaida yra realybė (rea.. 2 — Naujienos, Chicago, 8. lik Wednesday. NovenrtterlO, t982



? Vokiečių vaikų choras Rockforde
Lapkričio 1 dieną Rockforde Padainavus šią dainą, buvo 

koncertavo iš Vokietijos1 atvy- iššaukti ją pakartoti. Pakartojus 
k s Obsrnkirchen vaikų choras- vieną šios dainos punktą, links- 
A t vykęs Šešių savaičių gastro- j mieji keliautojai, dainuodami ir 
k’ ms po Ameriką, pakviestas 
PtCckfoid. Concert Association, 
Coronado kino salėje gražiai iš
pildė programą. Su vaikišku 
jhdrumu, gražiai pasipuošę, į 
s enę įžygiavo 26 mergaitės ir 
11> berniukų, nuo 6 ligi 15 metų

džiaus. J uns sekė-jaunutė pia- 
: Beste Lange. ;

Neaukšto ūgio, su barzdele, 
eįoro dirig.ntas F. \V. Tebbė

Ircdė scenoj e. Iš choro išėjęs 
berniukas, gražiai kalbami* 
czigliškai, padėkojo už jų iš- 
/ < ’etinfa ; į Rcckfordą. ir pra- 
r..šv kas bus programoje.

Be mikrofonų, natūraliais 
v“ikų balseliais, gražiai nuskam
bi jo ‘‘God the Creator of the 
World”. Po kelių religinių kūri- 
nJų, padainavo u daiidį. -Pirmąją 
programos dalį baigė su ”Va- 
kaįo malda”. r

Po pertraukos,, antroji pro
gramos dalis buvo linksmesnė, 
nes davė tautinių dainų, Me
džiotojo dainą, Lopšinę ir kitas. 
Baigiantis programai, išėjusi į 
priekį mergaitė pranešė, kad 
baigsime programą su daina 
’’The Happy Wanderer”, nes 
mes esame kaip tik tie -links
mieji keliautojai.

patindami, publikai plojant, iš
keliavo nuo scenos- Dalį, pro
gramos išpildė vienos mergai
tės. Už puikų pasirodymą gavo 
ir vardą '‘Angeliukai su kaselė
mis”.

Spaudos žmonių užklaustas, 
dirigentas davė žinių apie šį 
Olx'rnkirchen chorą. Jis buvo 
pradėtas organizuoti 1919 me
tais. Turime du vaikų chorus su 
809*0 vaikų. Daugiau patyrusie- 
ji atrenkami išvykoms, šitokiai 
išvykai panics Ii chorą užtrun
ka metai laiko. Išvykos dalyvis 
turi būti geras mokinys mokyk
loje, nės kitaip negauna atleidi
mo iš mokyklos. Iš Europoje 
esančių 25 vaikų chorų, laimėjo 
pirmąją vietą. Apkeliave Euro
pą, Japoniją, Kanadą; JAV-se 
jau lankosi 15-tą kartą.

Užklaustas kaip jam sekasi 
susitvarkyti su tokiais jaunais’ 
dainininkais ir išlaikyti juos ge
roje nuotaikoje, šypsodamasis 
dirigentas atsakė, kad jiems rei
kalingas geras poilsis, geras! 
maistas ir laisvas laikas truputį’! 
krautuvėse “pasišapinti”.

Rockfordietis

I PAHįRGTOJE LIETUVOJE^':
PAVERGT. LIETUVOJE ____ _  vaitę suaręs 160 hektarų, p<> jo

V. KRĖVĖS MICKEVIČIAUS sekė Juozas Vileikis (111 ha ). ” 
Paskutinėje vietoje — Slanisla- ' 
vas Čaikovskis (12 ha.).

JUBILIEJUS
Rsšylojo atminimui skirti ren

giniai vyko mokyklose, kultūros 
Į ir mokslo įstaigoje. Naujai lei
džiami Vinco Krėvės raštai.

Spalio 18 d. iškilmingas V. 
Krėvės Mickevičiaus gimimo 
IO.'1-jų metinių minėjimas įvyko 
Vilniuje, Meno darbuotojų rū 
nmose.

SUSTIPRINTA KONTROLĖ 

šiaulietis R. Buivydas laiške 
“Kapeikas ryja ir tyli” “Ti so, 
je” skundėsi, kad Vilniaus gele
žinkelio stotyje stovi penki tarp
miestinių pasikalbėjimų telefo
no automatai, tačiau nė iš vieno 
jų nepavyko .susiskambinti su

Minėjiman atvyko Lietuvos norimu abonentu.
TSR Aukše. Tarybos prez. pirm, 
pavaduotojas E. Mieželaitis, KFjdvbo
CK kultūros skyriaus vedėjas S. |Į p^ešė^ kad automatų priežiūrai 
Šimkus, Rašytojų sąjungos val-1 paskirtas budintis vakarais elek- 

tiomonteris.; * * *
KAI PAŠLIJUSI 

DRAUSMĖ

Šimkus 
dybos įpirm. A. Maldonis ir kiti 
darbuotojai. Minėjimą pradėjo 
akademikas K. Korsakas.

Aukščiausi valdžios pareigu 
nai nedalyvavo.

Atsakydamas į lai. ryšių val-
>s viršininkas K. Birulis

į meti-

J. Jo- 
žodžiu

Studentė R. Tričytė paskaitė
I keletą poeto įdomių patriotinių' 
eilėraščių ir patiekė gražią pa- 

: skaitėlę. ;

* *
SENASIS KAUNO
FUNIKULIERIUS

Kauno Žaliakalnio funikulie-

<■' • r-. . y , - • • f . > .

Miami lietuvių 1982 metų rudeninės 
veiklos kalendorius

Lapkričio 14 d. “Aušros” sįąu* Gruodžio 9 d., ketv., 1 vai. p.p. 
Ifų kuopa ruošia Kariuomenės. įvyks “Aušros” šaulių kuopos

■ parengimas klube. Kęstutis Ko- 
datis parodys skaidres iš kelio
nės po Potugaliją, Ispaniją, 
Prancūziją ir Maroką. Gunda 
Kodatienė papasakos kelionės 
įspūdžius; ir paaiškins skaidres- 
Po to bus patiekti šeimyniniu 
pobūdžiu geri pietūs, kuriuos 
paruoš su talkininkėmis dr. Va
lerija Norvaišienė. , -

Gruodžio 14 d. 1 vaL p.p. klu
bo narių susirinkimas ir valdy
bos bei: direktorių tarybos rin
kimai.

^Gruodžio 16 d. 1 vai. klubo 
salėje Moterų Socialinis klubas 
ruošia “Christmas: Party”.

Gruodžio 24 d. bus ruošiamos, 
lietuvišku papročiu: Kūčios. '

■ ’ ■- ’* ■ 'Z
Gruodžio 31 d. Naujų Meh£ 

sutikimas klube. <;
Apie Kūčias ir Naujų Metų 

sutikimą 'plačiau buš pranešta-' 
vėliau. Klubo adresas: 3655 NW 
34th Stį Miami, telf. 635-4331. 
Klubo pirmininko tel. 865-6184.

i Klubo Finansų sekretorius

šventės mniėjimą.. 2 vai. popiet: 
iškilmingos- "pamaldos šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje. 4 vai. mi
nėjimas klubo, salėje .su pro
grama.

' ' i * 4 ■ • * . i

Tą pat dieną BALFo skyrius 
pradeda spaudos pylatrnimą, ku
rią tęsis -iki 1583 m, gegužės 
mėn. /

Po minėjimo ir pietų įvyks 
ALTo < skyriaus siisirmkimas.

Lapkričio 21 d. 3 vai. popiet 
įvyks klubo žiemos sezono ati
darymas. Meninę programą iš
pildys solistė Ona Jamęikienė 
su vaikučiais.

Lapkričio 28 d. 1 vai. popiet 
klube įyyksM ^Ąušros^ šaulių 
kuopos visuotinis susirinkimas.

4 vaL popiet ruošiamas Mai
ronio minėjimas*

Gruodžio 4 ir 5 d. Bay Front 
Parko ąuditorijojė“ / (Bisčayne 
Blvd, ir 5fh St.) Lietuvių Mote
rų Soc. klubas dalyvaus Vėžio 
Tyrimo Institutui lėšų telkime? 
Bus papuošta šiaudinukais lie-1 
tuviška eglutė ir pardavinėjami 
kepsniai. • i / ? • PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Lietuvių krikšč. demokratų Chicagos 
skyriaus metinė vakarienė

1982 m. lapkričio 7 d. 3 val.ĮALTo vardu, paminėjo sustip- 
Brighton Parko Nekalto Prasi-'rintą akciją dėl žydų keliamų 
dėjimo lietuvių parapijos salėje! bylų prieš lietuvius; ten yra net 
rinkosi nariai ir svečiai 
ne vakarienę.

Skyriaus pirmininkas
j kubka gražiu įvadiniu 
1 sveikindamas, pradėjo subuvi
mą, atkreipiamas dalyvių dėme- 

■sį, kad nepasimestume klystke
liuose, bet būtume principingi. 
Pavyzdžiu paminėjo Vakarų 
valstybes, kur krikščionys turi 
įtakos i valstybių santvarką.

Pirmininkauti pakvietė Krikš
čionių demokratų.Centro vally- 
bos vicepirmininką Pr. Povilai
tį. Pastarasis, su įterpiiljii ver
tingų pasisakymų, sumaniai pir
mininkavo- ’ -:

Pirmuoju kalbėti .pakvietė 
ALTo Centro valdybos pirmi
ninką dr. K. Šidlauską, infor
muoti dalyvius apie ALTo suva
žiavimą ir aktualius politinius 
klausimus. Dr. K. Šidlauskas 
nuoširdžiai dalyvius pasv^kfeę jiįias

Saugumo eismo tvarkdariai ir 
jų talkininkai sursngė reidą 
Alytuje ir jo apylinkėse. Iš. tolo 
pastebėjome atvažiuojant stink- 
vez.imį. Jam sustojus paaiškėjo, 
jog jį vairavo neblaivus Daugų 
žuvininkystės ūkio, vairuotojas 
Vytas Darukauskas. Mašina bu
vo techniškai netvarkinga.

Išgėręs, sunkvežimį GAZ-51

Stud. Krutulytė iš Maironio. riui J?” 50 metų. Vagonėlis lai- 
poezijos knygos paskaitė keletą fPina :J5 žmones, ir už vieną ka- 

. peiką sutaupoma 10 minučių 
laiko.

iš 
pa--

ir klastojimų. Taipogi pasisakė 
apie Europos Parlamento nuta
rimus už Pabaltijo valstybių iš
laisvinimą iš Sovietų Sąjungos 
okupacijos. Į parlamento posė
džius deleguojamas kun. dr. J. 
Prunskis, kuris, reikalui esant, 
padarys demaršus. Dalyviai plo
jimu dėkojo už svarbias pasta
rojo meto informacijas-

Pirmininkaujantis Pr. Povilai
tis pakvietė retą sVečią prof. dr. 
K^Ėrjngį. tarti .žodį. Profesorius 
sveikino ir priminė, kad okup. 
Lietuvoje < mūsų aukščiausias 
institucijas tautiečiai žino ir 
moraliai remia.* PlojimiĮįiiėk(^ 
jome profesoriui už mūs$ 
tiečių • mums palankią -opiniją 
kurios mes tiksliai nežinojome.

♦ * * ‘'i
Sekė Maironio ^120 i>etų gi- javęs 12 .metų, pasisakė prieš 

mimo ir 50 meti^fhirties minė-nevykusią ^mokymo sistemą.
Paminėjo konkrečių pavyzdžių

įdomių eilėraščių.
Stud. Vaičekauskaitė, su 

vais neperseniai atvykusi 
okupuotos TJetuvos, pianinu
skambino muziko Čiurlionio ir 
kitą kūrinį.

* . -1Reikia pripažinti, kad visi bu
vome sužavėti studenčių našiu 
indėliu į minėjimą ir puikiu 
lietuvišku akcentu. Katutėmis 
palydėjome jų atliktą programą.

Buvo užėjęs prel. Mozeris ir 
pasveikino dalyvius. ReiškėmeJ 
padėką plojimu.

> * * *
4 vai. — pietų pertrauka. Pa

sivaišinę skaniais pietumis, ka
vute su’ pyragėliais, tęsėme die
notvarkę. ’ A

* ♦ *
Pfrm. J. Jękubka, išmokyto-

Aleksoto funikulierius 5 me
tais jaunesnis. 

* * »
KAUNO KREPŠININKŲ 

PERGALĖ

vairavo ir ūkio inžinierius šilu
mininkas Jonas Kerevičius. Jis 
automobilio kabinoje vežė per 
daug žmonių, vairuotojo pažy- •

Sovietų Sąjungos* vyru krep- ln^“Pmo su savim neturėjo, 
šinio čempionato rungtynes Vil
niuje tarp Kauno “Žalgirio” ir;
Maskvos CĄSK komandų laimė
jo kauniečiai — 90:89.* * *

KAS DAUGIAUSIA
SUARĖ

Nuo traktoriaus yairo buvo 
nušalintas taip pat girtas šio 
ūkio mechanizatorius Algis Mi- 
kailionis, kuris vairavo trakto
rių T-150JC, neturėdamas trak
torininko pažymėjimo.

Išvada: Daugų žuvininkystės, 
ūkyje pašlijusi darbo drausmė,

Spalio 20 d. “Tiesa” pirmąją- nepakankama kontrolė. ■’ 
me puslapyje atspausdino “Ke
turių ekonominių, grupių” darbš
čiausių artojų pavardes. Ge
riausią pavyzdį parodė lietu
viams Petras Ivanovas, per sa-
— —“ ■ ■ i r- i.i . i ■ - , _i„ j- --------------- —------------- f

I 
mokymo sistemos keitimo rei
kalu. Plojome.

Pabaigai buvo loterija. Po lo
terijos, apie 6 vai., publika skirs
tėsi.

J.Saulis, , 
“Valstiečių laikraštis' 
spalio 21 d.
(Iš Europos Lietuvio)

. * Daug žmonių gyvena liuzi- 
joje, kad neturi iliucijų.

Hubert Ried

Aleksas Ambrose, j* 
' H i : * -H - •• '

J ? CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
* ’ . , \ -5 ; • .

autorius, -.
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją ' 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas*^
Minkšti viršeliai. Kainą $15. ■

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

Reikia pripažinti, kad sueigoj, 
buvo nemažai- žmonių, išklau
sėm vertingų pasisakymų kultū
riniais ir politiniais klausimais 
ir turėjom progos pasigėrėti 
mūsų jaunimėliu. Dėkingi sky
riaus valdybai,

K. Paulius

give..

HEART 
FUND

JAY DRUGS VAISTINE
17S9 W. 71«t St, Chicago, HL

■ B į f AKTINGAI IBTLDO» MBCKFTAI • FANNU 
DUXYNAI • KOSMETIKOS fiEKKEJYS

Atdara šiokiadieniais nuo <
■ vai rrfn Flri Ift ril raksTs.

MAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ

2W8 West 69th SU Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-2781

? Diddii pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

MARU A NOREEEIEN1

R >

ATEINA LIETUVA,

Paltu F1feaYmit

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

St, Chicago, BL .60628 ♦ TA 825-2733
Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kaš bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
• Ir patarė mums toliau studijuoti.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
e LITERATORA, lietuvių .Bteratūros, meno. Ir mofcslc 

1954 metraštis. J&me yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinec 
Krėvės, Igno SlapeHo, Vinco Madfino, P. Jcmfto, V. Stanio!, 
J, Rauifio. dr. Kazio Griniaus, taip pat Bu Matusevičiaus ir Vt 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. EL Čiurlionio. M. Meikio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelės Ir JL Varas

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir tiri- 
tinlij šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
iventes b<^ jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
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 F7.

• L1E1U v Iš KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJaug£l 
Įdomiai paraityta ttudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės į> 
Labguvos apskričių duomenimis.'Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fllustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina ><

»’ KA EAUMJES EIMt, rąžytojo* Petronėlė* Orintaitė* atd> 
minimai7ir mintys apie Omenis h rietas nftprff. Lietuvoje ir pir
ui airiais boHerikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik S3. i

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nestiprat- 
taf ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Kbyg* yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

V BATTRINtS NOVELfS, M. fortenko kūryba, J. VateiČfą 
vertima*. S0* pat.- knygoje yra 40 sąmojingų Dorelių. Kaina IX

Csygai taimamot Nanj!€©oef 1TW So* HateW St, CMeaįpų
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>40.00
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Tilžės vaizdas ii Panemunės žiūrint

pnine;e

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

pasismalsavo Misiulis.

muu
e»oo

HOO $34.00 
iiw M4X

93X00 
£LAOO 
I 4.00

NtnjfenM «ic* tasmtr, išfi±rltt 
jeknutdienins. t Nsujiesm Be» 
drove, 1739 Sc. Halstad St, CSis&iu 
£L 80606. Teist CCHOM.

Dovanok, Jankeli, girtas buvau vakar, — 
Už langus tau užmokėsiu. 
- paslaptingai pasiklausė

Bet aš 
įsakyta ieškoti 

kai surasit, suimsiu.

... 1964 m. Los Angeles Dramos 
Sambūris atliko programą SLA 
75 kuopos metiniame vakare. Su 

kome- 
Septy- 

D. Mackialie.

Aš nesiskundžiu, — įsikišo dabkr . ir Jan 
- Ką ten paisysi girto žmogau!. Išsimie

Nors iis patylomis kuždėjo, bet Misiūlicnė 
kai ką nugirdo, kai ką pati suprato

(Bus daugiau)

padėsiu... Tik jau tu ramiai

nusistebėjo Misiulis 
juk nėra"?

Ki Yeiškia —

ka'M&vo, — vis dar šį
dabAr bėda — tai jau

— Ui, didele bėda, — pritarė jam žydas. —
Jdi uriadninkas numirs, tave, Petrai, pakarti

kelis.
gos, *?r patsai gailėsis. ‘Gal ir už sudaužytus lan
gus sunfbkės.. . s

— Aš j b, tiesą pasakHis, irgi gailiuosi, todėl 
ir /feieškofcu per stropiai. Ką čia ieškosi? Ne 
maištininkas, ne plėšikas, tik, ot, smarkūs vyras, 
jiasigėrė ir negražios privirė sau ir mums košės, 
-*■ kšlbėjo rėngdamasis išeiti žandaras, 
ką galiu? Mario’tokia'pareiga 
— ieškau, įsakytasuimti
Ne aš, tai kitas suims, jei nepabėgs Amerikon...

Kai žandaras išvažiavo, Misiulis jau buvo 
pasirengęs eiti su kitais pas Kukį, bdt Jankelis

Išgąstis tavo jau praėjo ir nieko tau ne- 
5§Oj&i PetYbs. — Ūt, feln

kė staiga šitų pinigų? — pasismalsavo Misiulis.
Jkrfkefifi apsfctetfrė, viršum pirštų žengdamas 

priėjo arčiau ir ėmė paslaptingai kuždėti Misiu- 
liui Į ausį: '

— Jubžuli, girdėjai, ką žandaras sakė? Su
gaus Petrą Lukošiūną, katorga bus Petrui Luko
šiūnui, bėt UWi^tj Petras Lukošiūnas neturi., Yu,

Jie tariamai jrinims moka, mes 
tariamai jiems dirbante

Kaip Amerikos konsulatai Sovietų Sąjungoje Ar So:

žadėjau padėti
čia pasėdėk. Kad -neužeitų čion kas, aš jau ir du- 
rife 'tržrąktfeiu.

JatiPėlis Išėjri. latras vėl sulindo šiauduosna

Yidpaskolins, jie ant tavęs pikti. Misiulį tu vakar 
’prihušei.. .

— Ak, kokis aš kvailas, kokis &š Įvytas! — 
kielvartavo bernas. — Kodėl aš nepaklausiau 
Skerdžiaus? O dabar pražuvęs žmogus esu.-

— Nu, dar nepražuvęs, — neigia Jankelis. — 
Tu čia pasėdėk, 'o aš eisiu, pažiūrėsiu, ką ten žan
darai daro... Nu, paskui pagalvosim. Gal Janke
lio galva kažką gero ir sumanys.

Jankelis nusigręžė išeiti.
— O tu manęs neišduosi žandarams? — pa

abejojo bernas.
žydas susilaikė ėjęs į duris ir atsigręžė.
— Oi, Petrai, Petrai! — lingavo Jankelis kal

va. — Kaip gali tokius niekus kalbėti? Nors aš 
žydelis ir, pasakysiu tau, vargšas žydelis, bet aš 
dora* žmogus. Tu jau manim pasitikėk: kad pa

PAGIRTAS DAINIUS PETRO
NIS

. ‘Spalio mėnesį vienas losangel 
Tiskis amerikiečiu laikraštis iš- ,lę-- > c*, j-—- • ,4‘-~ . f .
spausdino fotografiją- su priera
šu, jog Dainius Petronis $ayano- 
niskaiy be algos, atidirbo *400 va* 
landų Hollywood Presbyterian 
Wedičal Center

Ligoninės admihištračijk. įver
tindama moksleivio Dainiaus Pet 
ronio sugebėjimus ir'ėnefgiją li
goninės darbuotė, pagelblnt tiek 
administracijai, tiek ir\' ligo- 
nams, apdovanojo jį “1982 Ju
nior Volanteer Award” žyminiu, 

(Nukelta į penktą puslapį)

nė, G. Gustaitė, O. Naudžiuvie. 
nė, J. Pėterienė, D. Vėbeliūnar

I Rašytąja ir žurnalistė Aureii-’ 
' ja Balasaitieriė gyvena Cleve- 
j Iknde, Ohio. Si pavasarįYjrafrfe- 
'• Uogaudama buvo Lpš- Angeles lr‘ 
•j kitose ‘Kalifornijos gražiose vrė.; 
i tč’še. Spalio 304>r 31 dienomis či- 
: kagbjė'būvo '‘Dainaveš” ansamb 
’’ fio “Vilniaus frilies
; spektakliai, pagal Aureliją Ba;: 
‘ iašaitienės libreto, muziką -para-

Libreto autorė buvo Čikaįfcije to' 
mis dienomis, gi losangeli^ei 

į publikai atsiuntė įrekordubtą

nos programoje Aren os sirane, 
šaitiėflės IT w—- - - ”.— . ~ »

pamaryfe” rr kita fes autoi^š i ap>i^į>ota
i^veTiu įvykių Tfe? veSfe- 

??!u S-Tsįma \<i^eV&s), strtTtt, 
Yr bfeeSrai, kad ?r tfuRi- 

j A. ŽaMŠaiVėnės 
turimą. rnaskait?hYnkė savo Š- 
va^Es /etkar^fei^ j&rėfne paškav 
tydafe. pb pbSfttą iš rioveTių kny 
gos. o ^bendra išvada — įdomi ?r 
‘verta skaityti feiyga.

'ATrfoŠKŠ-IR KNYGOS 
METRIKA

Aurelija Balašaitienė gimė 
1923 m. Radviliškyje. Mokėsi 
šrauKų mėrgaičiu ?^ftfšiaŽLjoje. 
ir Vytauto D. Universftete Kau-. 
ne, Clevelandė studijavo Wes
tern Reserve Universitete. Vi-; 
Euomeniame darbe * f reiškiasi 
daugiausia skautijos organiząėi-; 
rjo^. 1952 iri. pakelta - į paskau- 
ntinmkes; -J . *<:
• • •

'“Susitikimas'pamary” yra pir?: 
moji jos knyga,’tačiau- grožines 
kūrybos jau spausdinta laikraš
čiuose kiek anksčiau — poežijbk 
ir romanų. Rašo A^ Balašaitie.iė 
įvairiems laikraščiams korespon 
dencijų, kelionės apfaSyrnų bei 
-publicistikos lietuvių vįsupmėni 
'riikTs ir kulfuroš kTąųsimais.

Čia minimą ' novelių knygą: 
1982 rn.; išleido “Vilties” ieidyk-^ 
Ia, Čięvėlarid,. Ohio. Mėcenatąs 
Marcelinas Žitkus. Viršeli piešė 
Jūratė Balašaitytė-S^lerrio. Sį>ę-, 
eiali padėka įrašyta Reginai N^-' 
svytiehėi už pataisymus, tačiau 
.knyga skaitant, visai neaišku, 
kas taisyta? Kalbos ir rašybos 
klaidų palikta hemažaL .

kodėfc kye'keM arfferikiečiai vėdirib šWŪg, M Vfš dėffd 
ne sulaužė valdiškus įstatymus ir patys Šiek 'tiek sūame- 
rikonėjo. Jie tapo tiėsmoki, vadino daiktus tikrais var
tais ir dorovines nuotaikas dėstė visiems suprantamais 
Godžiais. Amerikonėjimo prbcešą Greehfreldą žyitfėSė 
kasdieninėse pastabose, iš kurių dabar, grįžęs Į Nėtv 
Ycrka, ruošia dvilypio sovietinio gyvenimo knygą.

Ištrūkęs iš sovietinių pinkli^ išrietų "diplomatas 
^eVče'ika, tapėš saugumo tarybos sekretoriumi, pripaša- 
kcio dvilypi ir trilypį Sovietų tarnautojo gyvenimą, kol 
galų gale nutraukė su rusais visus ryšius ir ryžosi Įsi
traukti i Amerikos gyvenimą. Greerifieldo pastabos apie 
’aukojamus ir sekamus rusus "būš įdomešnėš, neš jis. mo
kydamas rusus angliškai, pats mokėsi iš rusų. Pagaliau 
jis gavo tokį Sovietų valdžios pnąaikdintų tarnautojų 
santykiu su valdžios atstovais nurodymą, kuris gali būti 
gana tikslūs. Pačių valdžios tarirautojų jis šitaip nu-.,- ^Įtį^eątęitėraščiia: 
sakyta

šis be vyrų vaidinimas prisi
mintas, kai paskaičiau, jog Kle
vą Rūta Vidžiūnienė, Danutė 
Mitkienė,-.Viltis Jatulienė, Irena 
Tamošaitienė ir Stasė Pautienie- 
nė yra dramos konkursai! atsiųs
ią kūrinių.vertintojos. Vadjnasį, 
komisija be vyrų, .

lips. .Ab^elėš Dramos Sąmbū- 
kis “yri -paskelbęs konkursą at
rinkti geriausią dramos kūrinį. 
Premija yra- 2,000-dolerių.'Rank 
naščius siųsti iki 1983 m. sausio 
1 dienos. Smulkesnių informaci
jų 'teikia vertintojos ir sambū
rio valdyba. Visų' jų adresų ne
surašau, -pakaks vienos: Danutė 
Mitkienė, 2610 Griffith-. Park 
Blvd., Los Angeles,- California 
9Ū039. - • . .

dirM'mę. ..G ( ‘ ,,
- ’kaslaptis laikyti (saugoti) ir kitus sekti—sunkus dar

bas. Sovietų, valdžios tarnauto jai gauna atlyginimą, bet jis 
yra tariamas. Tas atlyginimas yta toks menkas, toks ma
žas, toks bevertis, kad jis vėi*čia taniautoją ieškoti kitų 
pajamų šaltimų. Kiekvienas dirba :8 bet kai
iš 8 darbo valandų begali pavalgyti, a'^sf^ėYfgii ir škvb 
kambarį turėti, tai privalo dirbti du,darbu. Joks gydyto
jas negali išsiversti iš 200 rublių, tai priverstas kombi
nuoti. s ' . ' .

Kai Sovietų diplomatas sužino, Amerikos, Vokietijos, 
Britanijos valstybės tarnautojams, lakūnams^ gydyto
jams mokamas algas ir atlyginimus, tai kitaip atrodo tos 
■'priėšaikos ir dingsta noras nų^tdžigi 'dtfW. Jie Įsiti
kina, kad Sovietų valdžia jiems nemoka priklaūsdmo at
lyginimo, o tiktai tariamą. ,-’

Tada ir darbininkai, tarnautojai ir įvairūs pareigu-' prafcdbėlę, kuri čiaj^^slikai bu-; 
nai dirba tiktai tafiūtna darba. Netenka stėbėtiš' kad & .^.ūnikrofoną ^pertrahslitio- 

", ... - • ta. Autorės kalbos teina apie lie-Kusijos darbininkai per 6o metus nepaiegia parūpinti .iv-; - . • “k E F tuvjskosios knygos reikšmę, o
krašto gyventojams reikalingų javų, daržovių, riebalų, 4aip.^paliesta ir kitos kurtūri- 
drabužių ir būtiniausių dalykų. uės problemos.Savo prakaibė-

Komunistinė Sovietų vyriausybė per 65 mėtilš tie- ‘ 1^ autorė baigė eilėraščiu ‘Te
pajėgė užsitarnauti žmonių pasitikėjiffib. Ji gali-valdyti no miestas pajacas” aeklamaci- 
kraštą tiktai kariuomenės pagalba, o kariuomenė sekama 
ir saugojama valstybinio saugumo specialios komisijos 
(KGB). Karininkai, partijos nariai, aukštėšfij vllstyfes 
tarnautojai privalo tapti kagėbistais. Jieltiš ’diiodamos 
visos privilegijos, suteikiama reikalinga atsarga ir jie 
gauna asmenines pensijas už specialius patarnavimus.

-$&i būti. — gąsdiiib žanda
ras. — Galvą uriadninkui perskėlė, sotftiką suža
lojo, man mundurą suplėšė, akselbantus nudraskė 
— nepasidavė suimamas, valdžios pareigūnams 
f&sjpridŠno. Kai sugausim, katorga jąih bus...

— Negaliu suprasti, kas jam pasibarė. Va- 
Hy fcik, ^s Kukį,’ mane apdraskė, Jditeį pri- 
biti&i nbrėjo, langus jam iškūlė.. .

įsikišo dabkr ir 5an-

— Gerai būtų bėgti, kad tik pinigų turėtam 
Bet neturiu, Jankeli, ir iš greitųjų niekur jų-da- 
bar negausi.

— Be pinigų nepabėgsi. fcfed 
Pinigų- - • . .

— Paskolink man, jankeli. Atf^Sosin, -a^p 
siu, visais šventaisiais siekta, kš^l fr &fo- 
šimčius, kokių tik panorėsi. .. ffotiha t-aū 
užstatys. ..

— Ui, kad aš tūYėtad pirtigų, kąipt ėkkąl fų 
neturiu, kodėl aš tau nepaskolintau? Tik ot bėda 
— pinigų neturiu. Kukis turi, Misiulis turi, bet 
Jankelis neturi. Jis skurdžius žydėfiš. ^t^fūliš^-

žosi pasiūlyti Sovietų agenYūYai "šaVo k&IblriTuš p'^taAfi-^ 
vimus. Jis nufžfūT^, kad “Tass” vadovybės ji skaitys šaVb; 
priešu, kad seks kiekvieną angliškai išverstą rtisišką 
mintį. Niekas Greenfieldo nesamdė, niekas jam ekŠtra 
priedų nemokėjo ūž tarnavim'ą š‘va‘rbioje Sovietų ištai
goje. Greenfreldas pats vienas nuėjo rusams tarnauti 
vertėjo p&reigO’še, bėt -jis vis dėlto nuėjo vieno tikslo ve
dantis, būtent: patirti, kaip rusai jaučiasi, kada šnipi
nėjami šnipinėtojai.

Per du metu Maskvoje Greenfieldas, savo tikslo ve
damas, dirbo Sovietų agentūrai, taisė ir mokė iš knygos 
pramokusius angliškai rusus, bet Amerikoje negyvenu
sius ir gyvos anglų kalbos negirdėjusius, nesuprantan
čius ir nenujaučiančias rusus. Vertėjai iš Greenfieldo 
daug pramoko. Gyvai angliškai rašyti jie neišmoko, bet 
vis vien didelė pažanga atsiekta. Jie negalėjo suprasti,

• Tuo visa popietės programa ir 
baigta. Buvo kava ir užkandžiai, 
tad publika negreit išsisltffštė, j vaidinta vieno veiksmo 
būreliais susitelkta pasikSlbėji- djja “Pasaulis be vyrų”, 
maifis. Publikos buvo gan hemą- nios vaidintojos 
jai nė” E- Dovydaitienė, A. Dūdie-

vieno tarnautojo nekomunisto, taip amerikietis Mark 
Greenfield ryžosi patirti, ką komumstai pasiekia, siųs
dami savo žmones į Amerikos konsulatus, kaip krašto 
gyventojai dirba ir jaučiasi komūništinėje santvarkoje, 
kokios nuotaikos pačioje Sovietų S^jūngdjė komunistams 
dirbančių komunistų ir nekomumstų.
^4., ŠpvTętų “Tašs” agentūrai..būtJn'ai buvo teikaliiigas 
?5i'gliskai gierai mokąs redaktorius, ne'sjiė priėjo Įsitiki
nimo, kad angliškai pramokę rusai >; nepajėgs amerikie
čiams suprantam.^ kalba suredaguoti žinias, nes rusas 
gali angliškai pramokti pagal visus išleistus žodynus, bet 
jis nejaus anglų kalbos sinonimų, priežodžių ir gyvos 
kalbos jfokakių, kurie nepajėgia patekti Į anglų-rūsų kal
bos žodynus, o jeigu ir patektų, tai gyvos anglų kalbos 
nevartojus rusas ar rusų pavergtos tautos šūkomūniš- 
tėjęs ’ kalbininkas bepajėgs amerikiečiams suprantami 
kalba prašyti sklandaus sakinio.

žurnalistas Mark Greenfield nekomuništaš. Jokiai

ftM. žydas, kai nori, visa
dos štrtanda ;gė§e'^tą.

Juozelis išėjo ir po minutėlės grįžo su pi
nigais. ' -

— Tik aš jų tau greitai neatiduosiu, Juozuli 
— perspėjo Jankelis, slėpdamas pTfiWs kišenėn

. ; Vidzjuniėhė paskaitą-
Jie tariamai mums nioka,. o< mes tariamai jiems y ge^ai partibsūši,o ,Violetos. 

GedgaudJėnėš deklamavimas bu 
vp . pasigėrėtinai .puikus. .Tad! 
ąbfęriT^^^gramos, atlikėjom į^bė

teisinasi Lukošiūnkš.
— 0 už išgąstį; 

žydas.
Nors Petras buvo labai prislėgtas savo bėdos, 

susirūpinęs, bet žydo klausimas jam atrodė tiek 
juokingas, jog nesusilaikė ir nusikvatojo.

— Tss!... — šnmbstrkavo Jankelis. — triiY

• Ro paskaitoj Violeta Mitkutė- 
Gedg^ųdienė padeklamavo “NoT 

'••tAkmėiiėlį”, “Ketiau- 
Ja ptfčihi Igaie dienos”" ir „Me

tai Aurelijos Ba

n- S.fėvą
lridžrui'i?ėn^ paskaita. ?.p;e Air 
-n-ns Ža^Ta’ltėnės rtbv^Pra 

knygk.
PasVn^iIhkė fe. fe. yiteiūnie- 

nė p^sišakė, khd hbVėfeų tūrinio

‘^ūsitikimo
utinio hačnų sa hėatf>a^č£i:i'nt’ kas khy^ą ^ar. 
Tn% rirėFga. kū- fe, fe jav. žinb, c kas Air ne- 
Arefi;^ Į&M gali knygą ffa

■> htisSpiikti Ir vėfeiu perikritvei.

— Ai ai ūi, 
rankom ūž galv 
dariau... Motina dabar... Dieve tu mano!... 
Nors eik ir ntisiškatidenk ežere. Kitos išeities 
m'i'b nebėri!

- Nn rfėra tokios blogos padėties, kad pYo- 
n -surastų išėjimo, — ramina jį 

‘k Amerikon, kol dar nesuėmė ta- 
o'odarai

jį sulaikė.
— Juozuli, turiu pas tave skubų ir labai 

svarbų reikalą. •_
~ Mišrališ SfiiAlŠi’ai į jį pažvelgė ir pasiliko.

— Juozuli, man rėikia pusantro šimto rub
lių, — paprašė Jankelis, kai visi jau išėjo ir pir
kioj pasitiko tik Mišrafiš šū žmona.

— Kuriam ‘galui tau jų dabar prireikė? — 
Jokio bandelio dabar

TBl UTHUAN1AX DAJLT MKW1 
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SUSIRINKIMU

Funeral Home and Cremation Serviceate

Charles Stasukaitw

EUDEIKISaulėleidisC. Janusas
Tel; 562-2727 arba 562-2728

—- Šakių Apskrities klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks š-m. lapkri
čio mėn. 14 d., 1 vai., Vyčių salėje, 
2455 West 47th St Bus renkama klu
bo valdyba.

J. JurkŠaitis, pirm.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rdn Westchester, Ui.
VALANIX^S: 3—9 darbo Hipnam i p

R VUJAU8

VAKARŲ VĖJAI
U2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime pjezrų, kai atsiusite pmigus 

tokiu adiesu:
Naujienoj 1739 S. Halsui oi., Ctucagu, UL oUbUfr

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

24 Hour Service(312) 226-1344

Senka 455-4506, P*»« 06054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos Aisitarima

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos priesmetinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 13 d., 
1 vaL popiet, 3808 So. Union Avenue. 
Narės prašomos - dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus vaišės ir 
“Grab Bag"’. Atsineškite $3 vertės 
dovanėlę.

; Rožė Didžgalvis, rast

' OPTOMETRISTAS

KALBA IJEIUVESKAI
2618 W. 71»t SL T.L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko nt™™ 

ir “contact lenses’’.

Dr. LEONAS SElBUTlb 
INKSTŲ, HUSLMS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
' 2656 WEST 63rd STREET 
Valandos: antrai 1—4 pcjicį

Ofiso teletesss; 774-20^

Los Angeles, CalĮįL
(Atkelta iš 4 psl.)

Taip pat pagirta, nufotografuo 
ta ir apdovanota moksleivė Ire
ne Izquierdo.

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
-takų chirurgui. - / 

5025 CENTRAL AVĖ.
SU Petersburg, FLsl 33711 

TeL (813) 321-4206

..................
- PERKRAUSTYMAI
i. MOVI

DAUG ĮVAIRIŲ PAREN
GIMŲ

Nuo pat rudens įvairių suei
gų, balių ir kitokių pramogų ap
stu. 1 ' ' ;

Kai ši korespondencija bus 
“Naujienose” spausdinama, tai 
jau bus po VLIKo seimo lapkr. 
6 ir 7 dienomis Las Angeles mie
ste. Jo eigą ir įspūdžius “Nau
jienose” parašys Vladas Baku-

Leidimai — Pilna apdraaia - 
ŽEMA KAINA

Priimam Mąst/yr
ir VISA korteles.

R. iERINAS. TeL 925-^1

Apdraustu perkravstyn^f 
iš įvairi y

ANTANAS VILIMAS
Tek 374-1BS2 arba 37M9M

Lapkr. 13 d. Maironio minėji
mas parapijos salėj. Rengė Liet. 
Bendruomenė ir ateitininkai.

Lapkr. 14 d. parapijos salėje 
rodė filmą iš tautinių šokių an
samblio ‘‘Spindulio” veiklos. 
Lapkr. 20 cLneolituanų jubiliejl-

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys) tiko su Pūtviu, tuose ginčuose

Lšį> gos visuomeniškumą tikrai 
1 stipriai gindRmas. Nemažiau 
stipriai už Krėvę sąjungos vi
suomenišką santvarką gynė ir 
Stasys šilingas.

Tai neliko nepaotebūta ir J. 
Mąluso: “1023 m. buvo ruošia
mas naujas Sąjungos įstatymas 
ir statulas- Drauge dirbo čia Są
jungą su ministerija, nors kar
tais- jų nuomonės ir skirdavosi. 
Seime svarstymas ėjo ir 1921 
metais. Kad įstatyme būtų įra
šytas visuomeniškumo bruožas, 
ypačiai gynė pirmininkas Vin
cas Krėvė ir Stąsys Šilingas. Iš
kilo klausimas, ar “Trimitą” 
turi- teisės galutinai cenzūruoti 
viršininkas Klinaaitis, ar pati 
Centro- valdyba. Tuo reikalu ji. 
delegavo pas kr. ap. ministrą 
savo narius St šilingą ir Petrą 
Lęoną” (Jonaą Matusas, šaulių 
Sąjungos istoriją, p. 185).

Tą patį 1923. m. vėlų rudenį 
ir žiemos pradžioje, po suvažia- 

• vimo, Centro valdyba į tolimes
nes derybas su Vyr. kariuome
nės šlajju pasiuntė Stasį šilin
gu kurią už kęlių mėnesių, Krė
vei pasitraukus, jau ėjo Centro 
valdybos pirmininko pareigas, 
pradžioje tik laikinai, o nuo 1924 
metų birželio mėn- pradžios pa
stoviai,' valdybos išrinktas. Sta
sys Šilingas man ir Vladui Pūt- 
viui skundėsi, kėd jam nepavy
kę įtikinti kariškius Vyriausia
me štabe palikti šauKų Sąjun
gos struktūroje pirmininką Cen- 
ro valdyboje bei pirmininkus 
rinktinių (skyrių) ir būrių val
dybose. Kariškiai tvirtino, ;fcad 
pirmininkų vietoje visur turį 
būti vadai.

— Chiiagcs Lietuviu Našliy, Naš
liu ki y ir Pavieni y klube susiriskimas 
įvyks lapkričio 12 d., 6 vaL vakaro, 
Vyčių salėje, 47 th ir Campbell St 
Po susirinkimo bus kavutė.

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pos klubo priesmetinis narių susirin
kimas įvyks sežmadienį, lapkribio 14 
d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak saląje, 
4500 S. Talman Avė. Nariai prašomi 
dalyvauti, nes reikės pasitarti svar
biais reikalais ir bus 1983 m. valdy
bos rinkimas. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast

Vladas rut m

Pūtvis puikiai žinojo, kad 
toks susitarimas ' tik ‘ laikinas, 
kad galutino susitarimo nėra ir 
negali būtį kol šaulių Sąjunga 
atsisako nusileisti kariuomenės 
vadovybei ir kovoja už visuo
meniškumo i š 1 a i kymą savo 
ideologijoje ir struktūroje. Ne
blogiau už Pūtvį žinojo tą ir V. 
Krėvė. 1923 metais ginęai su 
Krašto apsaugos, ministerija dėl 
sąjungos visuomeniškojo prado 
šiaikymo buvo dažni, ilgi ir at
kaklūs. Reikią pripažintų kad 
šiuo klausimu Krėvė - pilnai sų-

Kaip gaila, sakė Stasys Šilin
gas, likviduoti šaulių Sąjungoje 
aštuonis šimtus pirmininkų, pa
čių sąmoningiausių, kupinų ini
ciatyvos, į vadovybės viršūnes 
savo nuopelnais ir sugebėjimu 
iškilusių, patyrusių šaulių va
dovų.

Kaip ir Pūtvis, šilingas (šiuo 
klausimu taip pat ir Krėvė) su
prato ir neprieštaravo, kad va
dai būtų paskiriami rikiuotės 
dabui ir grynai kariniam vado
vavimui, kaip iki šiol tebebuvo 
daroma. Bet organizacijai visai 
atimti pirmininkus centre ir 
periferijoje būtų reiškę visuo
meniškumo, demokratiškumo ir 
savanoriškumo atėmimą, šaulių 
Sąjunga būtų likusi grynai ka- 
■rine-valstybine organizacija, ne
begalinti įvykdyti jos ideologi
joje nustatytų tautos peauklėji- 
tno ir net savanoriško karinio 
visuomenės paruošimo užda
vinių.

šaulių Sąjungos visuomeniš- 
kam-demokratiškam pradui iš
laikyti, sąjungą ideologiškai su
stiprinti, neabejotinai būtų pa
dėjusios Pūtvio paskaitos ir jo 
pavyzdingųjų šaulių projektas. 
Bet sąjungos viršininko Klimai- 
čk> akcija projektą sustabdė. O 
suvažiavimo metu ir jam pasi
baigus, Pūtvis priėjo išvados, 
kad Klinjaičiui viršininkaujant 
to projekto atgaivinti ir vykdyti 
nebus galima.

(Bus daugiau)

I

GAIDA- - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

I

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOJ

Seštadieniaii ir sekmalieniiii 
nuo 8:30 iki 9:30 raL ryto. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* ii mūšy stvdijo* 
Marquette Parka.

Vedėja Aldona Daukw 
Talafu 773-1543

Ląpkr. 23 d. parapijos salėje 
dr. Irena Širvydienė skaitys pa
skaitą moterims.
nė šventė ir balius Taut, namuo
se.

Lapkr. 21 d. Lietvos kariuome 
nės šventės iškilmės parap, so
dyboje.

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?

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

B
SOME CHICAGO MOTOR CLUB TJF3 OH

EXPRESSWAY DRMN&

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

g

s

Į STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

AM0ULAMSO
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAI 

VISOM MlfiSTO 

PALYTI.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

IKLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Pgta rėjajj ir laidojimo»direktorim

Fuel up your hungry bacl4 in-school kids with a nutritious 
lunch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filling 
W economical and easy-to-da because it relies on hard-cooked

j

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, FL/L 60650

I

U24 WEST mfe STKEBT REpuhiic 7-11U
11623 SOUTHWEST HIGHWAY, PUo* HUu, HL I7W41I

— JAV universitetus baigusie
ji susižavi komunistine sistema 
ir stoja rūstį tarnybon. Buvęs 
ambasadorius A- Harriman da
vė 1 milijonų, kad Columbia 
universitete nustatytų tikrąją 
komunistinės sistemos esmę.

‘ Golden Egg
And Cheese Salad Sandwiches

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th. Ave., Cicero

Telef. 476-2345

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

CUeafoc

LMlvię

Laidwtivhg

Direktorių

rarafws

7159 So, MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60S29

tad lęšio 8^30 TgL vakaro- 
Visos laidos ii WCEV stotim, 

banga 1450 AM.
St Petersburs. Eit, 12:30 vaL ąp. 
ii WTIS stoties, 1110 AM banga

3646 W. 71st Street

C h tauro, Illinois 60621 
TeieL 778-5374

J®. “Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽ1ONYTR 

Programos vedėpi

Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches 
4 sandwiches 

1

V3 

1/4

MrrLcooked egg*,* 
chopped 

taip duedded Cbeddai

or

1

1/4

1/4
8

tablespoon chopped 
pimiento, optional 

teaspoon prepared 
mustard

teaspoon Worcestershire 
sauce

teaspoon sali į
slices bread r
Softened buttęr

T<: Olympic

Hake* - Softened buttęr
Combine afl ingredients esrtpt bread and butter. Spread 

I «f bread with abo^l 1/3 cup egg Ralad mixture each, 
top with remaining bread. Butter outsides of sandwiches. 
GriH !■ ritSH er on griddle over medium-high heat untfl 
golden brown. Ttam and brown other side.
•HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer m sauce* 
pan. Add enough Up water to come at least 1 inch above 
eMfc, Cover apd quickly briag just to boiling. Turn off heat. 
D neceasAcy, remove pan from heat to prevent further beilmg- 
Ltt •tt* ftand covered in the hot water IS to 17 minutės for’ 
Large eggs. (Adjust time up or down by about 3 minutes for 
each size larger or smaller.) Immediately mn coldswater over 
eggs or put them in ice water until completely cooled.

To remove shell, ctackle it by tapping gently all over. Roll 
egg between hands to loosen shell, tWen-peel, starting at large 
and. Held egg under running cold water or dip in bowl of 
Water to help case oft sbalL

<448 Sa CALIFORNIA AVE, TeL: LAfayRU 1-3671

IT
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lių paskirslynuxs. Po susiriukt- 
nio Lus kavuU*.

ius — bu juo atsargiai.
Emilija Coriideiiė

*
— Zita McGee, su mamyte 

Stase Lemcniene iš Gliicago, 
Li., lankėsi Naujienose. Dėkui 
už vizitą, naudingus pokalbius, 
prenumeratos pratęsimą ir >H) 
Naujienoms paremti.

Sekantieji skaitytojai pra- 
t c'ė p ren u m e r a tą vien c ri em s 
melams ir pridėjo Naujieną p e 
rimai: Matthew Tamulėnas. iš 
Racine, Wis. — $20, Leonas 
VaHulis, iš Beverly Shores. Ind.
— $15; po $10: Stanley Abrama- 

Tvičius, iš Westfield, Wis.. A.
Augustinas, iš Marquette Parko, 
Chicagoje, J. Bitneris, iš La
Salle, Que., Sophie ir Jce Gara- 
dauskas, iš New Port Ricl į y, 
Fla., M. Gvdzdžius. iš East Chi 
cago, Ind., Theresa Sakalauskie
nė, iš Lake Geneva, Wis., ir 
Didia Vaitonis, iš Marquette 
Parko Chicagoje; po $5: J. Bub
nys, il Marquette Parko, Pau
lina Bumeikis. iš. Waukegan, 
Ill., J. česna, iš St Petersburg. 
B ach. Fla., K. Kaminskas, iš 
Portland. Ore., D. Renkauskas; 
iš Toronto. Ont., ir George Se- 
daitis, iš Marquette Parko; Kos
tas Yonikas, iš Brighton Parko
— $3 ir $2 už kanledorių, Alek- 
zSandra Mikoliūnas, iš Cleve
land, Ohio — $2..Nuoširdi padė
ka visiems.

— J. Lengvinas, iš Gage Par
ko, Chicago]e. vasarvietės Union 
Pier, Mich., savininkas, lankėsi 
•Naujienose — pratęsė prenu- 
’msratą pusei metų ir Įteikė $16 
Naujienos paremti. Dėkui už 
^nuolatine paramą. ■ t

— SLA 134-tos Motoru kuopos 
susirinkimas įvyks lapkričio 
13 d., šeštadienį 12 vai. Chica
go Savings bendrovės patalpose, 
6201 S. Western Ave., Chicago  j. 
Narės kviečiamos būtinai daly
vauti, nes bus dovanų — knyge-

SKAITYTOJA1 RAŠO
VOKIEČIŲ GYN^Y^OįS MINIS- 
TERIS BUVO WA^tilNGTONE

WASHINGTON, Dll. — Nau- 
;' * ' * t >jas Vak. Vokietijos krašto ap 

S3ugcs minMeris M. Woerncr 
įspėjo Amerika, kad aleiųan Į 
ciais metais šiuo metu 
privalo turėti Perjhing-Ji rake
tas. Jeigu už metų Europa dar 
šių naujų ginklų neturės, lai ji 
gali sulaukti labai liūdnų pa- i 
sėkmių.

Amerikiečiai jam pareiškė, 
kad apie tą laiką, o gal ir anks
čiau, P.rshing ’2 jau turėtų tūli 
pagamintas pakankamas skai-; 
čius ir Europa turėtų jas turėti, j 

Nieko nepasakyta, kodėl už 
metu tos pasekmės būtu tokios 
blogos, bet reikia manyj, kad ' 
Sovietų Sąjunga tuo laikotarpiu j 
galės būti pasiruošusi pųįti Eu-1 
ro'pą. Vokiečiai šias žinias, iria- 1 
tyt, turi iš 'tikrų šaltinių. Apsi-1 
ginklavusį, Sovįetų Sąjunga vi- ’ 

įsą laiką planuoja-.apie Vakarų
Europos pavergimą.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausią dldž'husb ir turtingiausia lietuviu t^aternaline ar- 

Jtaizxeija, lietuviams fštikLoai tamauįaati jau per 92 metru

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems kurie 
daibus dirbs.

SLA — išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolsrif 
apdraudę s&vn nariazxx

HA — apdraucHia pigiausiomis kainomis SLA neieško petox na- 
TUma patarnauja tik savišalpos pagrindu

c
Kiekvienais lietuvis fr lietuviu dnugxr zrli 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

S^A — apdraudžia ir Taupomąja a parauda — Endoirment £ 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, sekiančiAS. 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

— vaikus ipdrsudžit pigia terminuota apdrauda: už 
11,000 apdraudos romą temoka tik $3-00 metama

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
1 ravo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jurai 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti

Galite kreiptia Ir tlesiaJ į SLA Centrai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
T^L, N. Y. 1CW 

m w. am i?
TtL (111) &S-2XU

Paskaičius Juczo Žemaičio 
straipsnį Naujienose, “Kaip iš
naudojami butų nuomin’nkai”, 
norėčiau ir aš keletą minčių oa- 
sak\ ti apie butų nuomas.

čia, Marquette Parke, tikrai 
sakant, pačioje lietuvių kultūros 
širdyje, reiūk5asi fsavo tautie
čiams, kuriems išnuomuojami 
bu4ai, tam tikras beatodairišku
mas, kai apartmentiniuose na
muose gyvena mišrūs, t. y. ne 
vien lietuviai nuomininkai. An
tai, dviejų didelių apartmenri- 
nių namų nuomų nustatymas, 
pasiimtas vieno asmens. (Tas as
muo yra ne savininkas). Ir ko
kie rezultatai? i

Jei tam nuomas nustatinėjan- 
čiam savo tautiečio nosis ar akys 
nepatinka, savasis turi mokėti 

-aukštesnę nuomą už ne savo tau ( 
tietį. Taip buvo praktikuojama 
jau kuris la’kč.s.

Mūsų tautiečiai, ypač vyres
nio amžiaus asmenys, ar iš kuk- 
Imo, ar iš vergiškumo, moka — Mississippi kalėjime kilo 
tą, kas iš jo reikalaujama. ’ « gaisras, kurio metu užtroško 27.,

Asmuo, kuris nuomoja butus, kaliniai, 43 sunkiai sužeisti. j 
turėtų pasitelkti kitus asmenis .... ----—---- :-------/
nuomos nustatymui, ypač tu J — *90% /turki) pasisakė už’ 
retų būti imama dėmesin buto naują konstituciją ir karių vy- 
kubatūra, gyvenančių asmenų -riausybę 7 metams. Pasirodo, 
skaičius, kad savo tautiečių ki- kad generolas Kenan Evren la- 
šenius būtų taip pat pataupo- bai populiarus gwentoju tarpe.} 
mas, kaip ir nesaviškių.

Tiesiog graudu toki reiškinį 
konstatuoti, kai stebi jokio sąži
nės išmetinėjimo nejaučiančiam, 
kuris butus nuomoja; jokio pa
reigingumo savo tautos žmogui. 
Juk palikdami savo Tėvynę, iš
sivežėme jai prisirišimą, o lietu- ’ 
viuose dali savo Tėvynės, o čia, • • t
naujoje, žemėje, taip staiga vis-j JTaVCTgtOJ 
ką užmiršome, tik apie pinigus ? ■■ '
timi: skuskime savąjį, kol ga-j 
timi: skubėkime savąjį,' kol ga
lime, jis niekam nesiskųs, o sve- Miniai plojant, kažkas iš atsa- 
timtaųtis turi > kalbą, drąsą, ry- ginkų draugų aviganio žirklė- j 

- —------ - ! mis perkirpo šilkinį kaspiną, ir Į
~ žmonės susigrūdo naujoje Ro-Į

kiškio autobusų stotyje. Paskui į 
buvo kalbos, aplodismentai. 
Tarsi midus iš ravo liejose iia- 

-žadai. į
Rokiškėnai džiaugėsi: pagaj

r— Sekmadienio vidurdienį]. 
Rapid .City mieste, S.D., pakilo. 
balionas. Du balįonistai norėjo, 
apskristi Žemę, bet jų balonas 
pasiekė Toronto kalną ir nusi-' 
leido.- Balionistai nesužeisti.

PRARASTOS GODQS.

Dūdų orkestras trenkė marša

KURIAM GALUI MOKĖTI
’ DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS. AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS .^SUTAUPYSITE ‘ 

nuo ■ $300 na $1,000 . Į

VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

[UtuI, Žwn4 —
UAL £ STATI FOR SALS

Mcmal, Žwn4 —
RIAL 1 STATI FOR SAL»

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORG1Č1Ų.

ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJD4AIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

liau bus tvarka, reikalui esant 
galima buvo pakeliauti, nereikės 
po atviru dangumi autobuso 
laukti.

Apsidžiaugė ir neapsiriko. Da- 
J-bar gali laukti tų autobusų pa
stogėje. Laukti ir dažnokai ne
sulaukti.

— Autobuso į Juodupę nebus!
— Autobusas į Margėnus ne- 

j išvyks!
— Autobusas Į Dusttas vėluo-

— iškilmingai praneša pagal 
‘paskutinį technikos žodį įrengti 
garsiakalbiai.

. '•< Tik, va, tie keleiviai nesupra
tingi. Piktinasi, keiksnoja, skun7 
džiasi. Išskyrus moksleivius: 
Dabar nei Petriukui, nei Genu-1 ■ ' ' . - • . . ; - 
tei, nei Virguiei pavėluoti į pa? 
mokas nebaisu.

P. Miškinis
' “Valstiečių laikraštis” 

spalio 23 d.

dienų kolūkyje dirbo septinto
kas S. Rapolavičius. Šauniai pa
dirbėjo ir penktokas R. Rim
kus.

Kvėdarnos vidurinės mokyk
los moksleiviai 'padeda doroti 
dęrlių taip pat Pajūralio ir Ža
deikių tarybiuose ūkiuose, Dro
būkščių kolūkyje.

K, Balčiūnas (V. L.) 
(Iš Europos Liet.)

— Alger Hiss, atsėdėjęs pen
kerius metus už tarnybą Mask
vai, norėjo, kad panaikintų “ne
pagrįstus” kaltinimus, bet teisė
jas jam pranešė, kad nėra jokio 
pagrindo kaltinimams atšauktų 
Jie teisingi. į

— Jie tariasi, kad mums mo
ka, o mės tariamai jiems dirb? 
me, — pareiškė Sovietų darbi
ninkas Amerikos žurnalistui.

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer - VI 7-1515

Į ... Naujai pasirodžiusi
" DR. ANTANO RUKŠOS .

i į 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS. -
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui-pridėti $1) “nim-• _
Siųsti čekį:

’ Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Jį ’ " Chicago, IL 60608 ‘
iLmįų    —-------------------------------  - 1 ~ - \ . -

į MOKSLEIVIŲ PARAMA
J T L ’

Kasdien po 30 - 40 Kvedernos 
vidurinės moyklos moksleivių 
dirba Šilalės rajono “Naujo gy
venimo” kolūkio laukuose. Vai
kai tvarko šiaudus, dirba grūdų 
sandėliuose, padeda ruošti paša
lus.
. Atostogų metu penkiasdešimt

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėsi
mas. Savininko paskola 10%. 
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Alumįnijaus 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 
Dirbu ir užmiesčiuose, are! t, 

3$ ra n tuo t ai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinis- 

kims. Kreiptis:
X LAURAITIS 

4445 $0. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ
SKAITYMAS — Astrological-

Tarot Card Readings
$10

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Av?.

Tel. 523-3685 (Pr.)

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

* Vyras niekada nežino, kaip 
pasakyti ‘Iki pasimatymo,’ o mo
teris nežino, kada pasakyti cIki i 
pasimatymo.’

Helen Rowlisom v .
_____ ._______ NEBRANGIAI pirmame aukšte

• Tik- Anglijoje yra galima išnuomojamas 5 kambarių ap- 
per viėną dieną turėti visų me- šildomas butas, šiltas vanduo, 

tų kliniatą. 2 miegamieji. '
C/aude Debusstj Susitarimui skambinti 436-5464 

po 6 valandos vakaro.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
■NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, rtouomėnė? veikėjo ir rašytojo ataiminimUA.

Dr. A. Guwn — MINTYS IR DARBAI, 259 paŲ liečia 1905 
metg įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
ruslrūpinimą  88.00

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

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Guasen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik .
G<Hm» taip pat užsakyti paMu, atsiuntus Jekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 81 persiuntimo Išlaidoms.

84-00
83.00

B2.00

IT*? HAL8TKD CHICAGO, IL

Laikrodžiai Ir braagenyMc
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West f«th Strsei 
Tai. RBpubtk 7-1941 |

' Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

■ “LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

‘‘Liucija'’ jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago, IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Juras galį daug 

>adėti teisininko Prano ŠULO 
’aruošta, — teisėjo Alphonsf 
vVELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
Įleista knyga su legališkomh 
ormomiy

Knyga sa formomis gauna 
n« Naujienų administracijoj*

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

,P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

. Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

M. Š I M K U S 
r L * | ’ *

. , Notary, Public : < >
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Mapkwood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
?. Aeent ?
nes# w. 95tt! st

60642, . 424-U54 K
SUU Cisuačy Comp į

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

Tek 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

ADVOKATO DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. KedzU Ava.
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS"

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. WednMday, Navambar 10, 19*3

i




