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— Iš Islamabado ateinančios 
žinios sako, kad afganistaniečiai 
badauja netoli Kabulo kalnj.

Du astronautai buvo labai ne
patenkinti, kad jiems nepavyko 
atlikti uždavinio. Pasirodė, kad 
kompresorius nepajėgė pumpuo
ti oro į visą guminį drabužį. 
Astronautai apsirengė guminius 
drabužius, bet tuojau neteko 
oro. Guminė eilutė labai skubiai 
subliūško, astronautai negalėjo 
kvėpuoti. Tuojau kili du astro
nautai norėjo padėti; surasti ne
laimės priežastį I>et erdvėje ne 
taip jau lengva pataisyti su
kliurusį gana sudėtingą prietai
są. Žemėje patys astronautai 
200 karty apsivilkdavo gumi
niais drabužiais ir galėjo kvė
puoti. Kartais pasitaikydavo su- 
kliuvimai, bet jie pajėgdavo' si>

VLIKo pagrindinis tarporga- 
nizacinis bendradarviavimo tiks
las ir yra palaikyti ir išvystyti 
kuo artimesnius ryšius su viso
mis visuose kontinentuose esan
čiomis lietuvių or^nizacijomis.

Lapkričio 17: Aušros šv. P 
Marijos šventė, Grigalius, Sveti, 
kas. Mentė, Ruduo, Goda
^-Shulė teka 6:42, leidžia 
‘ Oras debesuotas, ne

kartu.pakviestas dalyvauti Bal
tuose Rūmuose, Washington, 
D.C., prezidentui R. Reagan pa
sirašantį Afganistano laisvės die
nos *.kpvo mėn. 21 d.) ii 
Paveęgįyjil;
liepos , mėn. 19 ė(Į^ prok-lamaei-

RIO DE JANEIRO. - Pirma- 
dienj Brazilijos gyventojai bsl- 
savo labai svarbiuos? rinkimuo
se- šiuos rinkinius ėmėsi orga
nizuoti dabartinis prezidentas 
Joao Figueiredo. Jis yra Brazi
lijos ekonomistas. Jam atrodo, 
kad Brazilija galės būti galinga 
tiktai tuo metu, kai krašto va
dovybėje dalyvaus gabmai di
desnis gyventojų skaičius.

Pirmiausia jis jsak 
rinkiminius krašto

giancios žmonos.

Žmona pasirinko savo% vietą 
šalia dviejų nusižudžiusių jau
nų vyrų. Jiedu kovojo prieš bri- 
<įttšį' jiiiw-isuitnli ir nuteisti mir
ti!’Tai buvo dat prieš Izraelio 
nepriklaūsomybę. Jisilu nenorė
jo būti sušaudyti. Jiedu palys 
nusižudė. Aliza panoro atsigulti 
šalia jų. Ji nenorėjo-važinėti ir 
pa^irodytį- kaip josios vyras pa
sirodo; Josios valia buvo res
pektuojama ir ji buvo palaidota 
šalia dviejų nusižudėlių.

Beginą i Alyvų kalną iš Ame
rikos ^atlydėjo jo duktė Kasia, 
o sūnus ' Benjaminas -su tėvu 
lipo į pašlaitę Jeruzalės pakraš
tyje- Vyrauja įsitikinimas, kad 
-Beginąs nutrauks premjero dar
bą, nes žmonos mirtis ir vaikai 

eikli, užmirš-

VLIKo finansus Prilaikymas 
ir egzistencija yra tvarkoma 
Tautos Fondo, kuris tikrumoje 
yra VLIKo finansų ministerija. 
Gi Tautos Fondą rema ir išlaiko 
viso pasaulio lietuviai* ir mes už 
tai esame dėkingi. Didelis ačiū 
priklauso Tautos Fondo vado
vybei JAV-se ir visuose pasaulio 
kraštuose, kurie taip puikiai jį 
tvarko.

(Nukilta į k-tvirtą puslapį)

bei reprezentacija butų kucT gė
riau koordinuojama ir atsto
vaujama siekiant bekompromi- 
sinį Lietuvos išlaisvinimą.

VLIKo leidžiama Elta lietu
vių, anglų, italėj prancūzų, is
panų ir ’ pąrtųgąlų kąflįdiuis turi 
nepaprąsįoš ^kmęim|ū^ųę veik
loje. Eltos tiražas auga jjk? jos tu- 
rinys visą laiką yra tobulina
mas, kad Įuo geriau atliktų sa
vo, uždavinį. Kuomet iškyla rei
kalas, tai yra leidžiami specia
lūs Eltos pranešimai spaudai ir 
radijo; inforniacijai. D a ž n a i 
svarbesnių įvykių perdavimas 
atliekamas telefonu. Komunika-

• Atsisveikinęs su Amerikos at
stovais, Andropovas lame pačia
me savo kambaryje priėmė Va
karų Vokietijos prezidentą Kari 
Carstens ir V. Vokietijos užsie
nio reikalų minis t: rį Hans Diet- 
rich Genscher. Pokalbis su vo
kiečiais buvo žymiai trumpes
nis.

Vėliau priėmė Pakistano dik
tatorių gen. Muhamedą Zia Jul- 
harą. Pokalbis su juo buvo dar 
trumpesnis. Paskutinė buvo pri- 
;mla Indijos premjerė Indira 
Gandhi. Ji kiek ilgiau tarėsi su 
Andropovu apie įvairius santy
kius su kaimynais ir kraštd'vi- 
duje kylančius neramumus su 
sieliais.

PASITARIMAS BUVO DRAUGIN
GAS, ŠILTAS IR ESMINIS

PASITARIME DALYVAVO VICEPREZIDENTAS BUSH, SEKR, 
G. SHULTZ IR AMERIKOS AMBASADORIUS A. HARTMAN

btika ir taktika*' speciali lai
da, Eltos informacija, 19X2 m, 
kovo mėn. 29 d.

Gaunama medžiaga iš paverg 
tos Lietuvos vra skelbiama EJ«

Astronautai buvo išėję ant iš’ 
stumtos lentelės. Jie galėjo pa
liesti “Kolumbijos" lauko pusę, 
būtų galėję pataisyti kelias at
šokusias plyteles, bet negalėjo 
žengti į erdvę.

BEGINĄS PALAIDOJO 
SAVO ŽMONĄ

JERUZALĖ, Izraelis. — Pir^ 
madiėnj Aitrų kalno’pašlaitėje 
buvo palaidota Aliza Beginienė, 
sulaukusi 62 metu amžiaus. Ji 
pagyveno"43 metus su Beginu, 
išaugino dukrą ir -sūnų, bet pas
kutiniu nieki Beginąs'buvo tiek 
surirūpjnc^^valstyl)^ reikalais,

Andropovui buvo sunki die
na. Jis sekmadienį praleido gana 
ilgas valandas profanių darbi
ninkų salėje, o pirmadienio rytą 
privalėjo nešti karstu Raudono
joje aikštėje, prastovėti, kol bu
vo paleisti šūviai, o vėliau pasa
kyti pagrird nę kalbą ir pra-

Viceprczidentas George Bušh pirmadienį visą va 
landą Kremliuje tarėsi su Andropovu įvairiais 

abiejų valstybių reikalais.

Nė vienas astronautas nega
lėjo žengti į erdve negalėdamas 
kvėpuoti. Reikalą pranešė į 
Cape Canaveral. Iš ten atėjęs 
atsakymas liepė sustabdyti ban
dymus- Astronautams buvo aiš
ku, kad kvėpuojamieji aparatai 
buvo labai sudėtingi. Turėtų bū
ti paprastesni, lengviau pataiso
mi. Neveikė kompresorius, stū
mės kvėpuojamą orą visam 
kūnui.

Savame Kremliaus kambary
je Andropovas susodino visus 
Amerikos atstovus vienoje stalo 
pusėje, o pats atsisėdo- kitoje 
stalo pusėje su Gromyka ir 
Agenlovu ir pradėjo dėstyti, 
kad jis norįs geresnių santykių 
su Amerika, kad jis siekia tai
kos ir kad yra pasiruošęs visą 
reikalą taip tvarkyti, kad tuoj 
būtų pašalintos nesutarimų prie
žastys ir prasidėtų abiejų valsty
bių geresni santykiai.

Ne tik viceprezidentai, bjTir 
sekretorius bei ambasadorius 
buvov patenkinti Andropovo pa
reiškimu ir jam lai pasakė. Vie
nintelis, kuris visą laiką tylėjo, 
buvo Andrei Gromyka. Andro
povas jį pakvietė todėl, kad 
Amerikos delegacijoje buvo sek
retorius Shultz. Be to. Andro
povas nenorėjo, kad jam dar 
kartą būtų reikėję pasakoti Gro- 
mykai, ką jis jau pasakė ameri
kiečiams.

— Angoloje numušto rusų lėk
tuvo lakūnai susigyveno su An
golos žmonėmis ir nenori grįžti 
į Rusiją.

Santykiuose su pavergto kraš
to tautiečiais VIJLKąs vadovau
jasi visų fie-tuviškų veiksnių pri
imt u bendru nuta ri m u: . ; ?'

“Tautinė; drausmė .reikalauju 
kad toV kol .Sovietų Rusija lai
kys Lietuvą okupuotą ir pavers
tą Sovietų Sąjungos dalimi, jąįs- 
vieji lietuviai santykiuose šu 
okupuotos. Lietuvos gyventojais 
ribojasi bendri vi fnu tik priva
čioj asmeninėj plotmėjM. '

‘‘Vertinama kiekviena laisvės 
kovos ipiciatyva, tačiau siekia
ma, kad ji - būtų suderinta $u atėmė iš jo norą 
Lietuvos laisvinimo veiksnių po- lanl savuosius

me — gratjs.
VLIKo valdybos nariai daly

vauja beyėik, visų organizacijų 
suvažiavingiose ar šventėse, kur 
tik ešarni^kviet-iami ir dedame 
visas galimas pastangas su vi
sais bendradarbiauti.

Seinų krašto lietuviu reikalais 
esame kpbtakte su Lietuvos baž
nytine hierarchija ir bandome šį 
klausimą spręsti per ją., —

Labai artimai bendradarbiau
jame su ĄLTu — apkaltintųjų 
betuvių vpagalbos srityje, ši 
probleiftąKyra. tik JAV-se ir la
bai jautri? . -
, Kartumu ALT u surengėme 60 
melų JAV Lietuvos de jure pri
pažinimo paminėjimą Washing
ton, D.G., 1982 m. liepos 28 d.\

šiais-metais teko būti VLIKo 
reikalais Europoje, Australijoje 
ir Kanadoje; neskaitant daug 
kalbų ir kelionių Amerikoje.

Rėmęme ir prisidėjome dėl 
Pabaltijo dienos paskelbimo re-

Sovielų kariuomenės daliniai pražygiavo Raudonąja 
aikšte Brežnevų laidojimo melu.

Library of Congress Gr.
Periodical -
Washington, D. c. 20540

mauzoliejaus buvo nuneštas į 
jam skirtą vietą. Andropovas j 
savo kalbą sudėjo visą komu
nistų partijos trafaretą apie le
ninizmo - marksizmo politiką, 
apie darbininkų klasę, komunis
tų partiją ir “socialistinį ūkį”. 
Visiems buvo aiški krašto sau
gumo komiteto (KGB) įtaka vi
same visuomeniniam? gyvenime.

EDWARDS AVIACIJOS BA
ZĖ, Calif. Antradienio rylą,

: 8:10 vai., vis: keturi astronautai 
' sėkmingai nusileido Edwards 
I aerodromo take ir pajėgė nuro- 
Į dytoje vietoje sustabdyti nutu- 
: pusią “Kolumbiją”.
į Visi astronautai buvo susijau- 
; dinę, nes jiems buvo aiškus nu
sileidimo pavojus. “Kolumbija" 

. pradėjo leistis iš 280 mylių aukš
tumos kitoje Žemės pusėje. Ast
ronautai buvo lakūnai. Jie mo
kėjo nutupdyti lengvesnius lėk
tuvus, bet šį kartą Žemę turėjo 
paliesti šimtus tūkstančių sva
rų sveriantis paukštis.

Nepavyko pavaikščioti

“KOLUMBIJA” SĖKMLNGAI NUSI
LEIDO EDWARDS AERODROME

U ASTRONAUTAI PIRMADIENĮ NEGALĖ.IO PABŪTI ERD 
VĖJE, NES NEVEIKĖ ORĄ

Andropovas priėmė ir Kinijos 
užsienio reikalų minislerį Huang 
Hua. Pastaras s kėlė viešumon 
tuos pačius klausimus, kuriuos 
kiniečiai kėlė ps si t a rimuose su 
Sovietų pareigūnais. Andropo
vas atidžiai klausė Kinijos atsto
vo keliamus klausimus, o vė
liau jam patarė nevažiuoti na
mo. o antradienio rytą ir vėl 
užeiti j tą pilį k?mbarį. Jis ban
dys savo nuomonę pareikšti iš
keltais klausimais.

Valstybės sekretorius G 
Shultz, grįždamas iš Maskvos 
sustos septynios? Vakarų Euro 
pos valstybėse.

šiariis eftktingiau palaikyti — 
kompiuterio ir telex panaudoji
mas gali būti greitai būtinas.

Radijo programos Romoje ir 
Vatikane yra VLIKo 
ir Lietuvoje gerai 
VLIKo valdyba yra 
porą pareiškimų dėl siuntinėji
mo Amerikos Balso lietuvių kal
ba programų ir yra gavusi tei
giamus atsakymus. Sen. James 
Buckley paskyrimas vadovauti 
Radio Liberty ir Free Europe 
informacinėms prog ramoms, 
manau, bus labai naudingas ge
resniam žinių parinkimui, jų 
perdavimui ir žinių turiniui.

Per visas šias programas 
VLIKo valdybos nariai yra da
rę pranešimus į okupuotą Lietu
vą įvairiomis progomis.

Išleistoji “Soviet Genocide in 
Lithuania” jau baigiama išpar
duoti antroji laida. Reikės 
spausdinti trecią laidą. Ji labai 
populiari svetimšalių pareigūnų 
tarpe ir labai daug jos išdalina-

15 milijonų krašto gyventojų 
yra analfabetai. Jie nemoka 
skaityti ir negali rašyti. Kaip ji’ 
galės balsuoti? Be to. Amazonės 
upės užlietose srityse gyvena 
apie 5 milijonai indėnų, nc- 
įtnuktų j l>alsuotojų sąrašus. 
Bel prez Figueiredo jau turi 55 
milijonų žmonių sąrašą, kurie 
turi teisę balsuoti.

Prezidentas pravedė įstatymą, 
kuris vcrč’a ki k vieną sąramai* 
įtrauktą br;zi!ietį balsuoli. Bal
suotojai turi išrinkti atstovus 
kurie metaisĮrinks krašto 
prezidentą. Tai bus pirmas pre
zidentas daugumos Braziljos gy
ventojų rinktas- šio meto 
kraštą valdė karr^J, bet jie ne
pajėgė sutvarkyti krašto ūkto. 

' sudaryti Jie įpareigojo Figueiredo padėti 
gyventojų pagrindus.

sąrašus. Visa nelaimė, kad apie laukti, kol karstas nuo Lenino

MASKVA, Rusija. — Jurijus 
Andropovas pirmadienį pa
iniausia priėmė Amerikos dele
gaciją ir beveik ištisą valandą 
kalbėjosi su amerkiečiais, sako 
pranešimas iš Maskvos.

— Pasikalbėjimas su Andro
povu buvo šiltas, draugingas ir 
esminis, — pareiškė viceprezi
dentas George Bush. Valstybės 
sekretorius pridėjo, kad buvo 
paliesti įvairūs klausimai ir pa
aiškėjo, kad įtakingiausi Sovie
tų Sąjungos pareigūnai nori tai
kių ir draugingų santykių su 
JAV, — pareiškė Valstybės sek
retorius George Shultz. — Tokio 
esminio pokalbio ir minčių pa
sikeitimu sy atsakingais Sovietų 
pareigūnais jau seniai nebuvo.

* Tha end Cfeat^ V
£.itAMsWn Dady tn Arnrrirw
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Visa reikalą sumaišė Kalifor
nijos dienraščio reporteris, pra
nešęs, kad Andropovas priėmė* 
Amerikos viceprezidentą. George 
Busfr ir Taibėjdsu su fno fa’pk‘ pu
sę valandos- -Si žinia buvo ai 

į spausdinta Los Angeles dienraš-- 
tyje. o vėliau pakartota visuose 
Amerikos dienraščiuose ir radi-i 
Jo stotyse. Vėliau paaiškėjo, kadį 

1 Andropovas pakvietė į Kremlių į 
ne lik viceprezidentą Georgė 
Bush, bet ir sekretorių George 
Shultz bei ambasadorių Arthur 
Hartmaną. J

Andropovas taip pat buvo tie | 
j vienas. Kartu su juo buvo pa
kviestas užsienio reikalų minis-. 
tevis Andrei Gromyka ir užsie
nio reikalų ministerijos |>atarė
jas Aleksei Aleksandrov-Agen- 
tov. Pastarasis buvo paties Brež-1 
nevo patarėjas Sovietų užsienio 
ministerijoje. Jis kiekvieną die- 

dėlingas dalis pataisyti ir laisvai na infromuodavo Brežnevą apie 
kvėpuoti. Į visa tai, kas vyko užsienio rei

kalų ministerijoje. Jis taip pat 
turėdavo perduoti A. Gromykai 
Brežnevo įsakymus užsienio mi
nisterijai. .

f < 11 p 11 J f 
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYOOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

su
m-

k BULVIŲ KLAUSIMAS
KOLCHOZO MITINGE

Atvažiavę partijos agitato
rius į Leninę saulės kolchozą 
ir pradėjo kumečius barti už 
tuvėlįnimą pristatyti javus ir 
bulves.

Vienas kokhozipinkas ėmė 
"buntavotis” ir sumurmėjo:

— Statome ir statome ir neži
nome. kur visa tai eina.

— I tą klausimą atsakysiu se
kančiame sustinkime,—pertrau
kė jį agitatorius.

Priartėjo sekantis susirinki
mas. Agitatorius pradėjo kalbėti, 
bet jį nutraukė kitas kolchozi- 
ninkas. sakydamas/

— Mane ko mažiausia įdo- ’ 
mauja, kur jūs padedate mūsų 
pristatytus produktus. Mane lar 
biau įdomauja, kur dingo tas 
kojehozininkas, kuris aname su
sirinkime tavęs paklausė apie 
bulves?

• Sanskrito kalba buvo varto - 
jama Indijoje. Dabar toji kalba 
nevartojama. Seniausia literatū
ra sanskrito kalba rašyta apie 
1100 metų prieš Kristų. Kita se
niausia kalba yra semitų kalba, 
žinoma kaip hebrajų (šios kal
bos šeima seniausia). Biblija bu
vo pradėta rašyti hebrajų kalba 
1513 metais.; Afrikos žmonės 
turį 1.Q00 keistu kalbu. "

• Kopose yra vabaliukų, kurie 
gyvena po smėliu. Juos galima 
pamatyti, kai jie pasineria p^ 
smėliu ir negaliame smėlyje , ir 
stosi.

• "Auksinis’’ kurmis gyveną 
kopose, retai išlenda iš ’smėlįc.

. šito kurmio kailiukas labai švėl-.
nūs ir gražus. - ■ • ’

• Hong Kong turi penkis m2 i. 
• lijbnus'gyventojų/kad net mie
stas prie jūros susilieja su lai--

/ va is ir'mažais nameliais ant van-, 
.dęns. Žemės tiek trūksta, kad 
nėba kur mirusių palaidoti. Jfu 

pakraštys kalnuotas.
• Amerikoje yra 2 milijonai' 

žmonių kalėjimuose arba arešte. 
Didesnius nusikaltimus padarai 
jaunesnio amžiaus žmonės.

• Zoologijos išlaikymas labai 
pabrango, sako'San Diego di
džiausio Amerikoje zoologi jos 
sodo direktorius. Metinės išlai
dos vien gyvmliams šerti siekia 
$430.000. Beveik dukart daugiau, 
negu 1978 melais. Chicagos Lin
coln Parko Zoologijos sodas vien 
dramblių pašarui išleidžia Š2,- 
700 per metus.

• Massachusetts universiteto 
profesoriai - gydytojai, paskelbė 
kad taboko turi radioaktyvių sa
vybių labai koncentruotoje for
moje, įskaitant ir 210 polonium, 
nuo dirvos trąšų, 210 švino. Kas 
surūko daugiau, kaip vieną pa
kelį cigarečių per dieną, per me
tus gauna 300 krūtinės X-Spih- 
dulių dozę.

• Prez. R. Reagan pasirašė įs
tatymą. kuriuo leidžiama lowos 
ūkininkams iš javų gaminti 
zoholį.

• Švedija turi problemų 
plintančiu kriminalu. 1980
kriminalas siekė 111 proc. 1.040 
gyventojų, keturis kartus dau
giau po 1950 metų.

9 Iš Kinijos atėjo žinių, kad 
ąr. Guo Juling su savo kolego
mis sėkmingai gydo reumatini 
artritą su ^tradicinėmis” žolė
mis — geltonojo vyjoklio šakni
mis. Dr. Guo sako, kad šitos žo
lės pavojingos steroidams. Tas 
gydytojas davę 95-kiėms reuma
tiniu artritu sergantiems pacien
tams po dozę kasdien, -tų šaknų 
su B vitaminu. Gydymas tęsiasi 
nuo 2 mėnesių iki 3 metų ir duo 
-da gerti rezultatų: sumažiną są
narių skausmus 98%. Vaistai la
kai nuodingi ir sukelia daug ki
tų negerovių. — odes pūslelių, 
truputį plaukai slenka;-, krikdė 
virškinimą.' Tačiau, įĮfe 'Guo sa
ko. kad tie efektai nesą pavo
jingi. / :/ ' •’/ ■> ‘;y ;
•• • — Kaip čia. yrė;’’\kąi|i^ėkr’; 
nedirbi, o phrgų turi? — ‘klau
sia kaimynės. — • '/j. /. ~j '

Mano pinigai dirba už ma
ne, — atsako akcinihkas.

• Turtingai ir aitvaras su kąu-/
pu prikrauna, o vargšas nieko 
negauna. . . '

s Prie blogų darbų ir velnias 
prisideda.-^ - ;/'

Dabar Magaryčių . pilstyto-' 
padainuoja: ’

Davė, davė ir pridėjo, 
Ir namu dar palydėjo...

(Po baliaus) 
■Šičia augo vyšnia, 
Dabar jos nėra.
Kieme buvo kryžius, 
Liko tik tvora....

(Laiškas iš Lietuvos)
Don Pilotv.'?.

< «
LYGIOS TEISĖS TERBŲ 

SĄJUNGOJE
Tarybų S-goje laiškus išnešio-' 
ja dažniausiai paštininkės mote-į 
rys. : Į

Kartą laiškanešė velka vos < 
pranešdama terbą laikraščių. Pa
žįstamas žmogelis, sutikęs ją

— Sveikas, Tėve, atrodai su
sirūpinęs?

. — Labai susirūpinęs. Negaliu
'-Matai, ^seiliau tik vyrai ga-1 nuprasti, kodėl visokie speclalis- 

lėjo Jpastą išnešioti, dabar ta-Į i^įtaįp aiškina ir rašo pa- 
rybų valdžia ir- jums suteigė į tarjmus apįe testamentus bei pa
tas pačias teisęs, moterį sulygi-- į likimus savo giminėms. O tų tes
to su vyrū. • . -

— Taip, su lygino, ne tik 
vyru, bet Jr-šu? arkliu, — j 
kė rūoterrį v* •/ . ’, ‘;

į ramentu yra visokios rūšies.
; su- 
atsa-

IDIOTAS

— Tai gerai, yra iš ko pasi
rinkti sau tinkamą testamento 
iormą, Tėve.

— Be gero advokato nieko ne
gali daryti, supranti, Maiki? Aš 
norėčiau prie testamento pn— 
jungti ir savo istorinį kardą. Ką 

Į sakai? Girdėjau, kad Jaunimo 
į centre yra Lietuvių Karo mu- 
i ziejus., kurį a. a. : Šeštakauskas 
| įsteigė. Aš noriu, kad mano pa-, 

likimas, kad ir menkutis, atitek
tų mano giminėms Lietuvoje.

— Iš tavo palikimo tavo gimi--, 
į nėms bus maža naudos. Sovie- 
j tai atsiskaitys savo dalį,o tavo' gi-

lai

Griežtai tėvo nubaustas, sešia- Į minės Lietuvoje galės gauti tik 
.mėtis Fernandas klausia:

— Tėte, kai tu buvai'mažas, ari 
senelis mušdavo tave? .

j — Taip. •'
— O kai .senelis .buvo mažas,

ar jam taip pat kliūdavo nuo tė
vo? /

— Žinoma.
— O tavo seneliui nuo jo tė

vo? / C :
— Taip pat. ? i
— Norėčiau žinoti, koks idio

tas pradėjo

kelias kapeikas arba nieko.
— Aš skaičiau “Drauge”, kad 

palikimus reikia užrašyti LF,iai 
esąs geriausia^ būdas palikimą 
apsaugoti nuo sovietų užgrobi
mo.

ATRODO. KAI LIEŽUVIO
NETURI

Vieras beprotis sėdėjo už pie
tų, stalo ir, užuot paprašęs, siek
davo per visą, stalą to. kas tik 
stovėjo toliau.

Viena mergaitė parašė Kalėdų seneliui lokį laišką:
“Prašau atsiųsti mano tėveliui lovą. Aš turiu lovą. ni3- 

Uo sesutė turi lovą ir mano lūEinvtė turi lovą. Tik ..tėvelis 
neturi lovos: jis Jna miegoti,pas mamytę...”

•— paklausė jį kitas beprotis.
— Liežuvį aš turiu, bet ran- 

’tos juk ilgesnės, — atsakė pir
masis.

*- * *
• Su liežuviu ir Rygą at

randa.

— Lietuvių Fondą valdo tam 
tikra žmonių grupė, kuri visų 
pinigus priima, bet ne visiems 
duoda, kas prašo. Aš tavo vieto
je savo santaupas skirčiau mūsų 
spaudai, kuri pergyvena sunkius 
laikus. Nelaukčiau, kol nebus 
kam duoti ir kam imti, išskyrus 
okupantą.

— Bet LF yra inkorporuotas, 
tai nėra ko bijoti, jau net trečią 
milijoną dolerių krauna į ban
kus.

— Inkorporavimas, Tėve, jo.: 
kia garantija—turi skylių.kaip ir 
šveicariškas sūris...

— Aš manau, kad žmonės LF 
pasitiki, kad milijonus krauna, 
Maiki, Tik aš bijau, kad okupan 
tas prie LF neprisikabintų.

— To jie galj nedarys, jeigu 
Amerikos įstatymai neleis savo 
piliečių skriausti. Nekalbėkime 
apie garantijas, investiejas, san
taupas bankuose. Kai užeina, 
ekonominė krizė, tai viskas vir
sta kitaip.

— Aš, kaip sąriningas žmogus, 
apie tokius dalykus, kaip "kri
zė”, nė nepagaylvojau. Manau, 
kad Amerikoje gerbūviui nebu> 
galo.Maikl.. -

—“Galas” visiems ateina. At 
ihnerti ld30 n&thK Tėve? Buvo 
totaffoi* banknotas. Vito!? Bar
inis Uždarė, žmdnes prarado $a 
vo pinigu^ net hamus. Žmonė. 
eilėse valandas stovėjo, laukda
mi sriubt* bLūdeiio.l Kas buvo 
turtingas, tas milijonierium pa 
sidarė. Už morgicius n; mus atsi
ėmė. Mano kaimynystėje apart
ments žydai iš “receiverio” nu. 
pirko už $50.CXMX p vėliau už tą 
pat| hnetvirti/’nikjo
no. Matai, koki ^err> btžnL 
pirkti lt "‘rbceiveTio’'

— Atbuvau jaū ir užmiršęs 
“depresiją’* (ekonominę rkizęk 
Maiki. O ką tu gali pasakyti ap^ 
dabartinę infliaciją

GEMAS TĖteMAŠ ' *

■ Pienininkas Mldiaibs Gorus, 
Jugbdsvljeje, už neatsargų vai- 
ravimą buvo nubaustas sumo
kėti 6 svarus.

1 Kadangi Geros neturtingas,
• tai teisinas nutarė padėti jam 

nugalėti piniginius sunkumus 
, — per jį du mėnesius imti teis

mo tarnautojams pieną ir jam iš 
anksto išmokėti uždarbį.. ♦ * *

STULPAS

— Šioje vietoje įvyko nelai
mė.

— Matai tą stulpą?
— Matau.
— O tas vairuotojas 

tė.
nema.

* * «
TRUMPA UŽTŪRA

— Maryte, ko tu taip susijau. 
dįnusi ?

— Onutė man pasakė paslapt 
ir prašė niekam nesakyti, o ka: 
aš kam nors pasakau, tai, past 
rodo, jau visi žino.

* * ♦
PRIEŠINGYBĖS

— Infliasija ekonomiją ardo -usitiKo du anglų rašytojai —
iš kito galo, taip pat, kaip nelai- ^estertonas ir B. Shaw. Pirma- 
mė — “depresija.” Infliacija, j ei
gų nebus sulaikyta, prives taip. bet liesas,
pat prie visiško bankroto. Medi
cinos išlaidos kyla, nuomos ky- kad Anglijoje
la, taksai, kuras ky.la,Kodėl taip 
yra, nė Salamonas negalėtų to
kios padėties išaiškinti. •

— Tau neaišku, o man dar ne- 
aikiau. Niekas negali duoti tei
giamo atsakymo, Maiki. ;

—Nesirūpink, Tėve. Posakis , 
sako: “Dievas davė dantis, duos ■ vyriškis, kurį taip” karltaTlnF 
ir duonos...”

— Klausimas, ar duos?
— Pamatysime, Tėve, 

tarpu lik sveikas.
— Iki pasimatymo Padėkos ’ 

dieną, Maiki.

sis buvo ypač storas, o

— Į tamstą pasižiūrėjęs gale

čia badas.
— O į tamstą pažiūrėjęs aš no

riu sakyti, kad tuo atveju tams
ta dėl to kaltas.

* * 4=

PIRMOJI MEILĖ
— Prisiekiu, kad esi nirflris

GERAS VAISTAS

da. koją.

daktaras. — Padarysiu, kad ne-

tarui apmokėti honorarą turė
jau parduoti automobilį...

AMŽINOS PROFESIJOS
c

— Į šiuos namus aš daugiau 
kojos nekelsiu: Tamstos žmona 
mane pavadino gatvės mergi
na

— Nesijaudinkite, jos jau to- 
kis paprotys: Aš jau prieš 10 
metų išėjau iš kariuomenės, o 
ji mane dar vis pulkininku va
dina.

o

KIAULĖS NORAS c

Į liu.
i — Tikiu, brangioji...

^uo — Tu esi pirmas vyriškis,
1 kuris patikėjo mano žodžiais!* * *

TEISINGAS PATARIMAS
c | ginklų parduotuvę Teksase 

įeina pilietis ir prašo revolve

Kartą užkandinėje pietavo lie
tuvis ir vokietis. Lietuvis valgė 
silkę, o vokietis — lašinius. Lie
tuvis pavalgė ir kreipėsi į pa
davėją:

— Mergaite, atneškite van
dens, — silkė plaukti nori.

Vokiečiui tas atrodė labai 
mintinga. Baigęs valgyti, jis 
gi kreipėsi į padavėją:

— Mergate, atnešk vandens 
— kiaulė gerti nori.

(Iš “Lietuvių tautosakos”)

. — Kam gi jf£ tamstai reika
lingas? — klausoa pardavėjas.

— Noriu nušauti savo kai
myną.

— Paklausykite mano patari, 
mo ir atidėkite visą reikalą ryt. 
dienai.

—Kodėl rytdienai?
— Šiandien esate toks susi, 

jaudinęs, kad galite nepatai. 
kyti.

iŠ-

PAGRINDAS SKYRYBOMS

— Pone teisėjau, prašau sky
rybų su savo žmona,

— O koks jūsų skyrybų mo-

SAVAS DANTISTAS
Ponas Baltakis buvo plačia: 

žinomas šykštuolis. Sykį jis at
vyko į darbą dejuodamas, kač 
baisiai dantis sopa. Draugai pa. 
tarė ko greičiau eiti prie dantų 
daktaro.

Bakaitis draugams atšovė:
— Nesu dar tiek išėjęs iš pro

to eiti prie dantų daktaro, kai 
po metų laiko mano paties sū
nus jau bus dantistas.

VYKĘS ATKIRTIS

— žmonos žiaurumas. Kai ji 
pradeda kasti aplink namą snie
gą. tai nuo triukšmo aš negaliu 
miegoti.

— Tėveli, gali apsidžiaugti.
— Kodėl?
— Tau nereikės pirkti naujų 

knygų. nes palikau antriems 
metams toje pačioje klasėje.

Vienas skrybėlių fabrikas pla
katais išgarsino savo naujo fa
sono skrybėles.

— Mūsų skrybėlės yra geriau
sios. Įrodymu galima prmiinli, 
kad tokias skrybėles net Čarlis 
Čaplinas dėvi!—

Kitą rytą visi šio fabriko pla
katai buvo perklijuoti konku
rencinės firmos priešai:

— Dėl to visas pasaulis iš jo 
juokiasi’’.

— Kas Čia daba 
darosi?
—6gJ patvirtinta 

darbinittky ir ka- 
p^alistv sąjunga 
preš komunistus.

aujienos, Chicago, <S. III. v



BOSTONO. RAMOVĖNŲ SUKAK
TUVINĖ ŠVENTĖ

J

Lietuvių Karių Vi leranų’įŠą- MOVĖS skyrių alstov; suvažia- 
j angos RAMOVĖ Bostoną s’ky- vinie buvo išrinktas tos Sąjun- 

'aus ramovėnai šių metų lap-
kr ėio mėnesio 21 d. So. Bostone
i lošia Ijituvos kariuomenės at
kerimo paminėjimą. Tai kasme- 

riis, jau tradicija patapęs, ren-
> iuys.

siųiuebnio minėjimo. progra
mą atlks bostoniškiai nppsayo- 
; > pajėgomis 9 vai. rytą per

:.svės Varpo” radijo valandą 
perduotas žurnalisto Jono 

. .<i>ar&-Sudiivo paruoštas ,<11011 
t, as "Partizanu kovų takais’' 

atlieka Bcstono Dramos Sam-
o nariai-akloriai. 10 valandą 

: to Bostono lietuvių katalikų
. Pėtio vardo bažnyčioje bus 
■Jlmingos pamaldos, kuriose 

. niovėnai, šauliai, ir 'kitos or
ganizacijos dalyvauja su savo 
vėliavomis. ’ • ’

Pagrindinė minėjimo dalis 
bus atlikta 3 vai. popiet Bostono 
Lietuvių Piliečių * Draugijos rū- 
nįuose. Šios dalies vedėjas yra 
Ttšytojds, ramovėnas Jonas Viz- 

!.2ras - Sūduvas; paskaitą apie. 
Lietuvos kariuomenės atkūrimą 
; jos reikšinę lieliįvių tautos gy- 
\ Laime skaitys “Laisvės Varpo” 
-;.(!'jo valandos vedėjas Petras 
7 šeinis, o menine programą 
: Liks bostoniškiai solistai: Ma 
r lė Bizinkauskaitė, Benediktas 
i'cvilaviaius, Norbertas Linger- 
■aitis, akompanuojant kompozL 
toriui Jeronimui Kačinskui, ir 
Ginos Kupčinskienės, įsteigtas ir 
vadovaujamas “E t n o g ratinis 
Lietuviu Ansamblis?. ; i v

Dalis “Sekminių vainiko” aktorių.- 
Bcslc-no Dramos Sambūris.

Anksčiau paminėtas Bostono 
ramovėnų rengiamas .Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo prisimi
nimas vyksta Bostono rąiįiovėnų 
skyriaus įsteigimo 30 metų su- 
kaktųvįų, ženkle. $; į ~ •; F .y

įTocįškyriaus įsteigimų buvd 
pradėra rupfiltis 1950 ru
denį. Tų metų spalio mėn. "20, d. 
tuo reikalu buvo sudaryta laiki
na skyriaus organizacinė; valdy
ba, kurią sudarė: pulk. Juozas 
Andrius, mjr- Bronius Bajerčiųs, 
pik. B. Pulkauninkas, pik. A. 
Andriušaitis ir pik. Antanas Ste- 
Įjulionis. Šiai organizacinei val
dybai atsirado kliuvinių. dvi 
kurių Bostono ramovėnų sky
riaus įsteigimas husidelsė iki 
1952 m. gruodžio men. 21 diė-' 
nos. Ta data sušauktame ramo- •; »: ? ■ ‘i i
venų susirinkime dalyvėvd 16 
įvairių laipsnių, buvusių Lietu
vos kariuomenės karių. Iš jų tar
po ir buvo sudaryta pastovi3

ga bės nariu už ypatingus 
pasižymėjimus kovose dėl Lie
tuvos nepriklausomybėsį, sava- 
noris-kūrėjas Jonas Vasiliauskas 
(jis į Lietuvos kariuomene sa
vanoriu 1918 m. įstojo, būdamas 
tik 16 metųį, Itn. Juozas Vaič- 
jurgis; kontrolės komisiją su
darė ats. Itn. Juozas Petronis, 
Itn. Viktoras Kubilius ir Itn. Al
binas Šležas.

Šios pirmosios Bostono ramo
vėnų skyriaus valdybes darbą 
tęsia kasmet naujai išrenkamos 
valdybos iki pat šių —, 1982 
metų.

Per šį 30 metų Bostono ramo
vėnų skyriaus gyvavimą būta 
įvairių svyravimų narių sudėty-j 
je. Pvz., 1960-1982 m. laikotar
pyje į skyrių įstojo 10 naujų 
narių, o dėl įvairių priežasčių, 
daugiausia persikeliant į kitur 
gyventi, iš skyriaus išstojo 11^ 
narių ir 7 mirė. Iš viso paminė-] 1982 m. lapkričio 1 I d- šv, 
lame laikotarpyje Bostono sky< Vardo draugijos narių nemažas 
rius neteko 21 nario. 1952-1982 būrx% lydimi valstybinės ir šv. 
metų laikotarpyje mirtis pasi- Vardo draugijos vėliavų, iš šv. 
ėmė 24 Bostono skyriaus ramo-! Mergelės Marijos Gimimo para- 
vėnus.. šiandien minimame sky-įpijos salės atžygiavo i bažnyčią 
riuje yra 25 nariai, kuriems ir 10 vai. pamaldoms.
atitenka garbė švęsti Bostono ra
movėnų skyriaus įsteigimo 30 ’ žius ir pasakė pamokslų apie mi- 
metų sukaktuves ir kartu parei-1 rūsius, kurių garbei -sis mėnuo 
ga atitinkamai tas sukaktuves skiriamas. Mišios buvo laikomos 
atžymėti'. Ir jie tą pažymėjimo * už mirusius šv. Vardo draugijos 
pareigą; stropiai vykdo: patys narius. Mišių auką nešė pirmi- 
aukodami, lygia greta telkia lė- j ninkas W. Kalvaitis ir kitas vai- 
šąs lietuviu karių ir šaulių žur-!dybos narys- Nemažai narių ėjo 
'rialui —KARIUI— paremti. Be prie Šv. Komunijos.
renkamų aukųf Bostono sky-į Po Mišių, abiem kalbomis bu- 
riaus valdyba yra nutarusi visą j vo perskaitytas nario priesaikos 
iš anksčiau paminėto Lietuvos i tekstas. Po iškilmių, nariai pa- 
kariuomenės atkūrimo renginio! lydėjo vėliavas į parapijos salę, 
gautą pelną atiduoti KARIO Stalai parengti kavutei. Picmi- 
žurnąlui Y. paremti, tikėdama, * ninkas W. Kalbaitis, sveikinda- 
kad ir kili ramovėnų skyriai šią*mas dalyvius, pradėjo susirinki- 
Karipi paremti akciją .paseks, j mą. Klebonas A’ Zakarauskas 

Dabartine Bostono ramovėnų! sukalbėjo maldą. Šia proga pri
skyrimus valdybą sudaro:'pirmi-! minė, kad is mėnuo skirtas ibi- 

r I t /s m. Z   I  * _ _ — — Z 1 J ZZ w

Šv. Vardo draugijos narių susirinkimas
Vaišių metu piynininkas \V. 

Kalvaitis kvhtė narius laiku 
įmokėti nario mokesti. Reporte
ris priminė, kad lapkričio 2 d. 
mirė savanoris, leitenantas Alf. 
Urbonas. Buvo pašarvotas D. 
Petkaus koplyčioje. Su velioniu 
atsisveikino savanoriai, karo ve
teranai, šauliai, pensininkai ir 
BALFas. Nebuvo kas ątsisvei- 
kin šv. Vardo draugijos narių 
vardu.

šia. proga G. Jamila pasiūlė 
sudaryti narių knygelę su adre
su, telefonu ir palaikyti artimų 
kontaktų .su valdyba. G- Janula 
sutiko suorganizuoti šį reikalą 
su J. Bacevičium. Tai minčiai 
pritarė B. Brazdžionis ir kiti na
riai. Tuomet būtų galima pasi
rūpinti narių socialiniais reika
lais ir laiku informuoti valdybų 
apie sergančius ir pi irusius.

W. Kalvaitis ižyardino narių 
sąrašą, kurie talkino prie baro

Šv. Mišias atnašavo kun. Gela-

Hrhkas Jonas Starinskas,-jo pa
vaduotojas Jurgis Jašinskas, sek
retorius Jonas Andriulionis ir 
iždininkas Martynas Dapkus.
j , , J. J-kas j

® Keliu nelaimėse automobi-
■ »■ V ■ ' ' - ’ -

liai kasmet užmuša daugiau,kaip 
55,200 žmonių. Visoje Amreikd-! 
j e daugiau ar mažiau automobi-' 
liai sužeidžia apie 10,000 žmonių1 
kasdien. Dešimt kart daugiau, * 
negu nuo kitų nelaimingų atsi
tikimu sužeidžiama.

Tapyba ir skulptūra yra tų 
pačių tėvu vaikai. Tapyba gali-

Bostono ramovėnų skyriaus vai-* ma daug ką pavaizduoti. Skulp^ I 
dyba: pik. Antanas Stepulionis tūra yra daikto reproducija, už- 
(jis 1978 m- visuotiniame RA-tat ji didinga.

rusių garbei. Scenoj žvakidė su j festivalio metu ir Visiems dė- 
degančiomis žvakėmis. [ kojo.

Aleksas Ambrose,

J. Pact L-k? priminė nelems, 
kad artėjant šalčiams, skiepin- 
kimės, kad išvengtume slogų.1 
Bus veltui skiepijami senjorai : 
3117 So. Kedzie A/e g-uodžio 
10 ir 16 dienomis. Pasekite 
spaudos skelbimus

Kun. K. Kuzminskas kvieč a į 
pamaldas lapkričio d 10.30 
vai. mūsų bažnyčioje, Kronikų 
10 metų minėjimui.
.jus 3 va), popiet Jstinimo Conb 
re- Dalyvauk: !e.

Pirm. W. Kalvaitis pranešė, 
kad šv. Vardo draugija turi 
*1.5 H.bū Pinigą* laikomi ban
guose. . r?

Iškilmė,

y. pūtvio gyvenimo bruožai
(Tęsinys)

Vladas FUtvis

Šią kavutę epmekėjo laidotu- i 
<iu dirck'.oins S. I.i k;-vėius.
Sekantį ku tą pažadėjo apmokė- 
i 1). Pe kus. Kvi .lė narius su 
monemis dalyvauti-

Pirm. W. Kalvaitis pranešė!
urrilsius, o .1. Bacevičius užpūtė! 
mirusio garbei žvakutę. Pasku-j 
:inė — už žuvusius, kovoje už-
laisvę ir niekieno neprimena-'; . .. , ... ,I be pretenzijų ar skambiu titulu mus. !-i ‘

Pirm. \V. Kalvaitis sukalbėjo sau's 
lietuvių kalba maldas už mirų-;
sius, o kun. A. Markus — ang
liškai.

Iš viso dalyvavo virš 50 nariu-
Priiniti keli nariai, tarp jų vie
nas jaunuolis mokyklinio am
žiaus. Plojome.

dviejų su žmona( tuo laiku ja i. 
buvau vedęs Pūtvio dkterį Soli- . 
ją) gavęs arkivyskupo Skverec- .* 
ko Šventojo Rašto vertimą lie
tuvių kalba, šventraštį griebė 
skaityti su didžiausiu entuziaz
mu, žavėjosi įvairiais perskyri
mas, sau ir kitiems kartojo po-

| sakius, kur Dievas kalba apie 
į rinktą tautą. Pagaiau jo proto 
? gyvenime tarp Hėgelio ir šven- 
; tojo Rašto Išsivystė gyvas dia- 

I logas. .
Pūtviui patiko Hėgelio dina

miška istorijos samprata, jo idė
jos — prigimties — dvasios laip
tinis veržimasis aukštyn ir pir
myn, per tezę, anti-tezę ir sins 

į tezę. Betgi jisai negalėjo pilnai^ 
priimti Hėgeliškosios Dievo są-’ 
vokos. Hėgelio Dievas jam ne
buvo pakankamai absoliutiškas. 
Norėdamas suderinti Absoliuto

Pūtvio ūkius lankė ekskursi- šventumą, tyrumą ir neliečiamu 
i jos ir pavieniai šauliai. Eilinis, mą su laiko, ribų ir erdvės pa

saulio dialektišku kunkuliavimu 
buvo brangus svečias.! ir progresavimu, Pūtvis pradėjo 

Tam svečiui aprūdydavo ūkį, j daryti sintezę tarp Hėgelio ir 
draugiškai kalbėdavosi, vesda- 

j vosi prie stalo. Šiuos žodžius ra- 
j šant, dar tebėra asmenų, su ma
lonumu prisimenančių tokius 
vizitus Graužikuose ar Šilo-Pa
vėžupyje. ?

Pūtvis įkūrė Graužikų šaulių 
grandį. Kaip jau minėjau, gran
džiai priklausė pats su Emilija

Švento Rašto. Tos sintezės rezul
tatai buvo jo proto brandžiausių 
filosofinių straipsnių, “Pirmasis 
nusidėjimas” (žr. III, 200—209) 
ir “Didysis chamas” (žr. 
210—212). šia tema jis 
dar daug parašyti, bet 
pėjo.

Be grynai filosofinio
džio straipsnių jis paruošė išta

III, 
ruošėsi 
nėsus-

pobū-
• Domininkonų ordino vienuo-j Pūtviene ir sūnum Vytautu.

lis Savonarola siekė popiežiaus Į Grandžiai visu Pūtvio ūkiniu- sus du ciklus iš tautos ir Sau- 
sosto.Jis pasmerkė Medičių dva- ( kavimo Graužikuose metu vado- Hų sąjungos ideologijos. “Pajų- 
re įkurtą Platono Akademiją, iš. vavo dvaro ūkved. šaulys K.Du, Į dinkim Tautos Varpą” ir “Tik- 
keikė klasikų—graikų-lotynų Ii-J dėnas. Pūtvis tuo labai didžia- rasis Šaulys”. Abu ciklai atspaus 

“Kai dinti santrajame raštų tome. Eilė 
straipsnių (ypač “Tikrojo Šau
lio” cikle) buvo jau anksčiau pa 
rašyti ir dabar Pūtvis juos taisė 
bei derino. Tačiau kai kurie pa
lys svarbiausieji šių ciklų straip- 
ssiai gimė’kaip tik šiais provin
cijos metais. Čia užteks kaip pa
vyzdžius paminėti “Rinkta tau
ta” (žr. II, 12—14); “Lietuvos 
kamlius? (žr. II, 15—24; “Žemė” 
II, 28—59); “Istorinis žvilgsnis į 

(žr. II, 101—109). 
(žr. II, 101—209).

(Bus daugiau)

lis Savonarola siekė popiežiaus I 
Sosto. Jis naęmprkp A/Tpdirin Hvn

teratūrą ir pagonišką meną. Ta-' 
čiau žmonės jį patį pasmerkė ir j 
Florencijos aikštėje sudegino • 
ant laužo. •

t Senovės romėnai savo ištai- j 
gingas pirtis naudojo susirinku- 
mams, kaip pvz. mūsų klubai,1 

‘savo 'narių susirinkimus šaukia 
salėse. Romos imperatoriai po
piečius praleisdavo pirtyse su se

vosi ir dažnai sakydavo: 
dirbam ūkyje, jis manęs klauso. 
Kai susirenkam kaip šauliai, jis 
grandies vadas, aš jo klausau”.

Pūtvio dvasinės “ristynės su 
tuštuma” ir Absoliuto ieškoji
mas “provincijos tremties’ me
tais davė neblogų vaisių jo kū
ryboje. Būdamas jaunesnis, jis 
ypač žavėįjosi Kanto filosofija,

i Dabar jo susidomėjimas- yokie-
Z.";“:?’ , .feiu idealizmo filosofine srove!natonais ir politikais pasikalbę- I , ‘ >

x x rfnl rinr zs i a! i c ir ilč* f

darai

y

dinkim Tautos Varpą” ir “Tik-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 r- 1959 metai).
- 664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

buvo gal dar didesnis, ir jis nuo. i šauliškumą” 
tat rijo filosofinius veikalus įvaij šauliškumą” 
riomis kalbomis, ypač vokiškai 
ir rusiškai. Bet Kantas užleido 
vietą Hegeliui, ypač Hėgelio di
džiajam veikalui “Dvasios feno-i

i menologija” Gilindamasis į He-! 
j gelį,-Pūtvis kartu’ žavėjosi ir 
Šventuoju Raštu, ypač Senuoju 
Įstatymu. Nepaisant jo taip my
lėtos motinos tvirto katalikiško

• tikėjimo, Šventasis Raštas lenkų 
‘ kalba jam nebuvo palikęs didės-

— Menachem, Begino duktė 
I gyvena ne Izraelyje, bet New 
Yorke.,

— Irako kariuomenės vado* 
vybė tvirtina, kad nušovė 418 įsi
brovusių iraniečių. Irano artile
rija pasiekė Basrą, bet jos ne-

nio įspūdžio. Bet dabar iš mu- paėmė. ‘

i
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Diddir pasirinkimai gero* rūšies įvairių prekių*
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r 7 Cosmos Parcels Express Corp.
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Atdara Šiokiadieniais nne <

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kaJba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hetuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kalna F25. Kieti vMeHaJL Palto

f LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis te 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubas, A. Rūkitelės ir A. VarM 
kūrybos poveikslais. 365 puaL knyga kainuoja tik $3.

'9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralyto?0* 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
iventes jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmenimli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

» Vien ISO ŽMOGAUS g Y v eNTMAS, Antano Rūke aprafy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apralymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už KL *

• Lit; i U V UK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalansfei 
įdomiai paradyta atndija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės te 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai |<iomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys fllustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritervardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

V EAUH1S EIMt, ralyfojoi Petronėlės Orintaftėi at*S 
minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas lieprfk. EJetuvoje Ir pir
maisiais bollevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 13. \ ‘ l *

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises, 
K°ygA yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja WL

> BATTRTNTS NOVELRS. M. Eoečenko kūryba, I. Valaffla 
vertima*. JO* p*L knygoje yra 40 sąmojingų nortifų. Kaina Bl

Knygd fannamos Naujiena**, 17W So. Halsted St., Qdeaga,

3 — Naujienos, Chicago, 8, TU. Wednesday, November 17, 1982
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•== ’ ■ vojingas, kad Gečiui jų dalyvąyimąs fcuvų pavojįųgęsnįs, JĮP ROB.ĘLIO, VLIKO PIRMININKU,
negu visi kiti lietuvių reikalai.ųęėjuį jispąyojįn- P.ROEŠEYL4S SEIMUI'

VUKąs paruošė (bet buvę 
įteikta Pasaulinės Pabaltiejią 
Santalkos—Baltic Work! Coun
cil vai du) memorandumą, ku
riame išdėstoma Pabaltijo mili- 
tarinis pavergimas, liesi tęsiąs 
žmonių priešmimasis okupantui, 

. pogrindžio veikla ir spauda, lais
vojo pasaulio pabaltiečių kova 
už atstatymą Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės, JAV Kongre
so ręžoliuęijoš, liečiančios Pa
baltijo valstybes, prez- Reagano 
paskelbimas Pabaltijo laisvės 
dienos (Baltic Freedom Day), 
100 JAV Kongreso narių raštą 
Brežnevui, reikalaujant laisvės 
Lietuvai, Latvijai, Estijai ir t.t 
r šyądoje prašant Ė T. Parla
mentą pasisakyti už Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybė atsta
tymą.

Aš, kaip einąs Pasaulinės Pa- 
balfieėių Santaikos pirmininko 
pareigas, pasirašiau šį memo
randumą, ik

Europos T. P. plenumo sesija 
yrą nuinątyta lapkričio pabai
goje ar gruodžio-sausio fnėne- 
siiįiše. Yfa. numatyta Į pąrla- 
menįo plenumo sesiją nuvykti 

■ didėsniai pabąį(iečių delegacijai. 
Mums yra pažadėta pranešti, 

jkąįįUį sesljųjė bus svarstomas 
Pabaltijo, klaushnas.

Nauja, konkreti Europos T- P 
pozicija Pabaltijo reikalu yra di
delis laimėjimas, iškeliantis Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos trise 
į laisvę ir nepriklausomybę, pa
brėžiantis, kad Europos valsty
bės. .negrifirfa' Svietu Sąjungos 
dominavimo Rytinėje Europoje 
ir pradeda judinti užleistas nuo 
II Pasaulinio karo užsilikusias 

: neišspręstas Europos.tąutu prob-

u. ?.• H®femkįs> fmąįis ą^ąs 

į (Europos saugumo ir koope
racijos konferepčija j

, ' Įfęl^iųkio ąktas. ątpęšęs tiek 
daug kontroversijos .mūsų lais- 
y^iįmp. dame. šiandie n ir di- 
Ūiia^sių jb bpvųsių įintikų yra 
pjipažįs’tąjmąs, ^aįp tuiįs dide- 
jęs,'rėik|n^"įr neįprastos Įta- 
-k^ .LięĮųybSr.’ L^įvijos, Estijos 
nęįikląįįso^yVeš atstatymo

Helsinkio akto principai ati
darė mumis ųaųjas peršpekty- 
vas, naujus kelius iškelti Pabal
tijo valš^Ių įfiįę į Ea’s\ę, 
įąp|ąutinėse koj^fėrencijoše ir 
kįkręcį^i §ųpąąĮn.dįnti sū L be- 

•sftęsįęųicįą okųįcįją, tautiniu 
ir . religiniu ’pęrsekičųnųi, po
grindžio spaujai pabaltiečių tei- 
§c j laisvą apsisprendimą (self- 
determination) del savo yaldy- 
mosi formų ir i.t.

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

H3.00 
$2400 
IIXO( 
aoc

gesnis už komunistinę okupaciją Dįętuvoję.
Nesutarimų esmė buvo naujai sudaromos visų lietu

viu organizacijos valdyme. Jeigu inž. Gečys būtų sutikęs 
priimti demokratinį procesą jo kuriamai Bendruomenei 
valdyti, tai joks konfliktas nebūtų kilęs. Kada dr. Zeno
nas Danilevičius pradėjo aiškinti apie demokratinį pro- 

Į cesą, padėtą naujai kuriamos organizacijos pągrindan, 
I tai Gečys net išklausyti nenorėjo.

VLIKe dr. Bobelis, ątrodo, mpkėjo šį klausimą įš-.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas lapkričio spręsti. Pagrindąn jis padėjų didelį ę.ąsiryžimą ir dart^ž 

6 dieną posėdžiavo Kalifornijoje, Los Angeles mieste, Jis užmiršo medicinos prąktiHąi rėiĮtaliĮįg| laik^; įr pą-‘ 
Ambasadoriaus viešbutyje. Dalyvavo veik visų Amerikos 
lietuvių organizacijų atstovai. Kiekvienas VLIKo parei
gūnas pącįąrė pranešimus apie savo veiklą. Svarbiausią 
ir įdomiausią kalbą pasakė dr. Kazys Bp.belįs, VLIKo pir
mininkas. Jis nelietė lietuvių tarpe vykstančių nesutari
mų, bet savo pranešimo pabaigoje kalbėjo apie lietuviams

pusei metų_______ .
trims meneaantf _ 
riezrim* mėnesiui —

..ns* JAV ne tose:
(Detains ____ ______ moo ksrU si Tgzstysx

NĄŲJĮENŲ atdari todįen.
□no 9 yaL ryto ūd 5 vah popiet- fteįtadirnlais — iki 13 tbĮ 

-------- :----------- ------ u,- r - . - ---- F

VLIKas reikalauja lietuvių vienybės

Liudiuįrdcąi tvirtina, kad dr. Bobelio kalbą buvo to
kia jautri,' taip jausmingai pąsąkytą, jo^g jis beveik visus 
salėje buvusius įtikino, kad taįsį^bėibų^nai ęsąnti rei
kalinga. VLIK^Jeidžia visiems lietuviams gyventi ir 
veikti pagal savo tikybinius ir filosofinius Įsitikinimus, 
bet kur. ręikąląs. lięčįa Lietuvos suverenines teises, kur 
eina reikalas apie Lietuvos nepriklausomybę, tai visu už
sienin patekusiu ir užsienyje gyvenančių lietuvių vienin
gas darbas yra ne tik gąlįmąs, bet ir būtinas.

Kol ĮĮ-ojo Pasaulinio karo pabėgėliui Amerikos buvo, 
nepasiekę, tai Amerikoje buvusių lietuviu dauguma pa
jėgė pądaryti stebuklą. Amerikos Įųętųvių Tąryt$ pajėgė 
suburti i vieną didelę organizaciją visas didesnes lietuvių 
politines grupes, fraternalius susivienijimus, draugijas, 
organizacijas ir klubus. Visi organizuoti lietuviai pri
klausė ALTui ir visi vieningai gynė Lietuvos nepriklau
somybę.

ALTas Amerikoje padarė stebuklą. ĄLTas sukūrė 
Bendrą Amerikos Lietuvių Fondų — BALFą, kuris teikė 
pagalbą visiems pabėgusiems nuo Sovietų karo jėgų, nuo 
Michailo Suslovo vadovaujamų žudikų. Lietuviai gavo 
leidimus Įvažiuoti Į Ameriką ir čia įsikurti.

Kada dr. Valiūnas, tuometinis VLIKo pirmininkas, 
Chicagoje sukvietė visų organizacijų pasitarimą bendram 
lietuvių darbui organizuoti, tai tame posėdyje inž. Algi
mantas Gečys atsisakė dalyvauti, jei posėdyje galės daly
vauti Illinois valstijoje registruotos JAV Lietuvių Bend
ruomenės atstovai. Registruotos JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovų buvimas VLIKo pasitarime buvo toks pa-

skyrė jį visųęųnęniniam darbui. Jis savo. įėšpmįs apvažia
vo Pietų Ameriką, Australiją, Europą; susipažino su lie
tuviškų organizacijų veikėjais, užmezgė su jais nuolati
nius ryšius, aiškino. VLIKo svarbą ir lietuviams užsie- 
Ryje yeikalingą vienybę. Jis susipažino su ^Europos Par
lamento svarbiausiomis komisijomis, surado žmones nuo
latiniam kontaktui palaikyti "ir žinioms apie Lietuvą’ 
teikti; Lietuvos nepriklausomybės, fęikąįąis tarėsi net'$i, 
pačių popiežium.’.ir; VĖĮKą .ĮškęĮe reikalingon aukštunlon. 

' Jis padarė kitą žingsnį, ko joks Gečys nebūtų pada-. 
ręs.. Jis pajėgė padėti į šalį visus prieš jį frontiniiikų' 
skelbtus šmeižtus, melagingas žinias ir niekihimusy ^’ 
žinojo, kąd; atliktas darbus; yra geresnis^ nė^..;dątV<į M' 
nąųkąnęių įr pasiryžirąp dirbti nefui^^^wJbn(Ūų 
šmeižtai . ė-;"y.’

Dr. Bobelis privertė Draugo redaktorių, iki šio meto 
dėjusio šmeižtus ir nešvarias insinųąęiįas, parašyti tei
giamą įžanginį apie VĮjĮK0. vedamu ir atįįktą'dąrtKą..

Dr. Bobelis leido gojeliams visą dieną sukinėtis 
VLIKo konferencijoj, sekti VLIKo dirbamą darbą, tylėti 
įr gėrėtis. Buvusįęji VLĮKp sĮųpįųtdjM į
VLIKo darbą amžinus stabdžius’ bet dT. Bobelis turėjo" 
pakankamai energijos užkirsti jięręis keįįą. Ąrdpmąji 
darbą paskiri asmenys galės dirbti išorėje,'bet ne pačia
me VLIKe.

x Truputį kitaip reikalai stovi ALTe. Ten kun. Praus
kis, atšventęs 75 metų sukaktį ir parašęs tūkstaųčius 
straipsnių, pagal seną įpratimą toliau rasė, kad Kaman- 
tas sveikino ALTo konferenciją, kada visi konferencijoje 
buvusieji girdėjo, kad Kamantus tiktai pranešėt kad jis 
joje nedalyvaus. Tokia jau prųnskinė plunksną. Tokia 
ji buvo prieš 75 metų sukaktį. Nėra vilties, kąd senatvėje 
pasuktų į teisybės kelią.

Dr. Bobelis savo darbais frontininkams burnas už- 
t f. . * t

darė, bet kaip jis kamantus įtrauks į bendrą darbą? 
Įtikinančiai paaiškinęs šitą klausimą, jįs dar stipriau s-lį- 
vienytų lietuvius.

II TARPTAUTINIS LIETUVOS INTERESU 
ATSTOVAVIMAS

(Atkelta iš pirmo puslapio) s/Jyje ir plačiau tuo reikalu pa- 
it sibi* Ii

Į* yjan nęįmvą pi;ogqs nuvykti
‘.198Q metais kelionės į Euro- į Europą tuo laiku, bet su dr. 

. pą metų buvo vėl užmegz ti^an- Klepsėti’ ąrtięįų ryšį V^IKo .vąr- 
tykiai su Europos Tautų Parian dų visą laiką paįąiįro inž.' Ą. 

'meniu . per "jo ’yič^ii^ihink'^ -
‘ dr. Ęgpn P. KIępĄ.4ir feriusėįyje, 
'šių santykių Šųdarymiii.įr..’ĮšVys- 
■tymui labai daug nudėjo įj. įfca-į 
ūędą VLIKo. įgaliotinis' Pęžirięu- 
zTįoję ir ątsfeyiįs' -pne E.T. gar-, 
lamento inž'. Adolfas Venckus.

.. IT&Į.'in. balandžio, mėn.-28-30. 
dienomis Politinių reikalų k°T 
misija’įiu tar ė pristatytą rezoliu
cijos projektą ’ svarstyti. :

198^1X1. rugsėo mėtį• K d. 
VLI^o; atstovasJjįž. A. Venckus

šasi
•Vos^pėdėtį. Tadą, paų; M.Uįs Įyų'opos ’BP- j^fęigūnąiš..

• žadėjo mėtų . EčT.’ f^lay n polftmių frakcijų r vadovais
.sesijoje -kelti Pafcąltijo remdarųas rezoliucijos. priėiYį- 
?jau,A." Venųckus telefonu 
buvo mįiiefa Toronto sehiię pąlnforinąvpyriiajiė ij^čĖĮez&Įįu- 
i 980 metais, ų/j 1 ji - > st. y j, ftiios’. eigą jt kad.soęialdemokra- 

. / nąęn.-kliena ^BLi;- ban^ų ją užiblbkųo.tį. Tuo
?E£ į Te. ■P--StĮ^apėšį -Teikiu Mtuoj pat sūsįrįšąiį'^u. 
Scpd-Hopkins, • ' ’SDCiaiaemokrataisj

'Pilįįsj AŪn • Tyrdl, - J’y^ninšyjų pą^ątt^'. Twū ^-
r-T-Mįgįąf'įr it Poiit- brėžt-/kad lieįwįiąį ^pcįaįdėiiįck
Moller A- ^fenąi įhesėTežoĮįucT.- kratai ėmęsi la^ai skubios ąkpi- 
' L Oty^'-įę Lię- ’

Eiuppos . vdĮstyr 
usio mėn. r* <■ . •

tuvos 1 
u* r t- J biu tąrį

Utinį reikalų ko9suiėi|p x. —.. —toji - —.
1981Blr rugsėjo .23-25 d. penyteta Europos ^'an^^ąrlą-

tarė -įneštą rezoliūciją studijuoti 
ir. lS®Fm. spaliprmėn? 24-25 d, 
posėdyje paskyrė \ .Otto-’^von- 
Uabsburg paruošti raportą apie 
f^ballijo’ rezoliuciją^' --</•"" 

:-<1982 m. vasario rnėni 24tį£> d- 
Politinių reikalų ikopiitetas pri; juslei..visi kj(i rėžęįmęąai.

. ėmė Otto von .Habsburg raportą, pnįfię/ . * ii . . ’
Prez. Seagan skelbiant Afga- Trlcni, .kąd ^ėj^yįų šocįąįdę- 

nistano laisvės dieną Bal|ų,ose niokratų pastangdš eventualiai 
Rūmuose, Washingtdn, DAC.,. (oįęnuinp sesjioj, dųps tęiįiarįių 
1982 m. kovo mėn 21-d., yėį tfe. ^z.ųŪąlų. čįą smą svarbiu pa
ko pripuolamai šušįtikti šų dr. £i"a ęeDfšmįngas
Klepsch (jis vadovavo ET-P.ponįįhiąi ideologinis šušimijpa- 
delegacijai) ir trumpai pasikal- V»mas ir jtakiųg^. . polipuos 
bėti. Jis pakartojo savo pažadą partijos, politinio proceso yjk- 

Idėl Babaitijo valstybių, ir knietė dymę.
jį aplankyti Strašsburge arįįriu- 1982 m. rugsėjo mėn. 25 dieną

19®2 m. rugsėjo 
d. rėzoliuęįįą bpyo 
>mjlėW ūruįita 'ir

fneęto. plenumo "sesijai "galuti
nam sprendimui, su rėkomenųa-; 
ėS. w

koĘftisij 0 prieš- rezolįūciją jįajsį- 
šake soriaMemokTa^fir komu-

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
VII

Užėjus pas Calkę į kambarį, Gugis tuojau 
pamatė spintoje, už stiklo, ant lentynos, dįdelį 
“chalos” gabalą ir supjaustytą, gražiai ant lėkš
tės sudėtą silkę.

Pasijuto labai ąįkapas esąs. Išsiėmė iš kiše
nės pinigus ir suskaitė ant delno. Liko keturias
dešimtis, kurį buvo pagaminęs vargonininkui už 
kortelę, ir auksinukas, nežinia kuriuo būdu atsi
radęs kišenėje.

Už toūį pinigą galį pavalgytį feocįai, kęitp 
popas.

— Ne, nevalgysiu žydo rankon^is gaminto! 
— susigriebė Gugis. — Juk neseniai Dievulį pri
ėmiau.

Ii* įsidėjo pinigus atgal kišenėn. Uet pagunda 
buvo didele, ir sėdėdamas pas pečių Gugis nenoro* 
rr i< vis žvalgėsi į spintą.

Kambary buvo šilta, jauku, ypač pas pečių, 
kur Gugis buvo atsisėdęs. Tik miegas eme ma
ul ir vis labiau valgyti norėjosi. . 4

— Driko, pahentėsiu, — raminosi Gugis. — 
A. D Kuki>. r važiuosime. Namie pavalgysiu.

Tįi-- čia W ’■ diųgtęlėjo, kad namie neras ko 
ė y '<k. ;••■ pasigaminti ar pasitenkinti duo

nos plutele su šaltu vandeniu. O čia gera, tingu, 
■ ir balta duona su silke tik vilioja, tik vilioja, net 
i seilės ima varvėti. ’ '

— Nenori valgyti, HOI'S išgę^t — įyg pąĮ^- 
Aėjo kažkas jam ausin. — Degtinė juk ne žj$o 
rankomis gaminta.

— Argi gera bus gerti, Dįęvplį tik prięmua?
— stengiasi Gugis atsilaikyti pagundoj. <

— Kas čia negero? —= kušta vėl kaitąs jąftl 
ausin. — Juk ir kunįgąs j>ęr mišias yyną gerią.

— Tiesa, sutiko pagaliau Gugis. — Noriu už 
kunigą būti geresnis... , *

Atsikėlęs priėjo prie durelių į krąutuvėlę, gu
rioje dabar sėdėjo Calkės žmona.

— Calkiene, — pasiteiravę, prąvę|*dąmąs 4^-. 
ris: — ar neturi degtinės, nors hiažo krūketio?

— Yra, kaip nebus. Tuojau duosiu.
Gugis vėl atsisėdo pas pečių. Į kambarį įėjo

. Cąlkienė, mažu degtinės buteliuku —“kįūkeliu’V— 
nešina. '

; — Tik čia negalima, eik kamaron — patarė
.Cąlkienė. — žinai, dabar mums draudžiama žmo
nėms degtinę pardavinėti.

Gugis nuėjo su žyde kamaron.
— Gal silkės? “Chalos” yra šviežios užkabti,

— pasiūlė Cąlkienė.
— Ne, ar negaliu dabar jūsų žydiškomis ran

komis gaminto valgyti, — atsakė Gugis. — Aš ne
seniai esu Dievulį priėmęs.

Cąlkienė nesuprato jo kalbos ir tik truktelėjo 
pečiais

— Kaip sau norite, —- ir, davusi jam šešis 
skatikus grąžos, išsinešdino. ?.

Dųgis Dievulį pagarbino ir iš
vertę ąiįt'tlgįjįlįįPajuto, kad išilima nu-

Kąd tik rįe^yį^tau< — supyks.Kukį? įę 
r^ino nenpv|š n\^nęs, —t pagalvojo. — Ą,riLį Bu
rnojo, rąt^ą; ^=="pegi njio tokio rbūteliuk^ pąšį-

Išgėrė kitą stikliuką ir trečią, kol bonkutėj 
nieko nebeliko. Galva apsvaigo, šilta pasidarė, ra- 
mų ir gera. ' , . • . ’

Gugis apkniubo ant stalo ir saldžiai užmigo,.
Kail pusvalandžiui praslinkus, atėję Kukis 

šaukti paųio važiuoti, Gugis garsiai knarkė, ry
modamas ant sudėtų po veidu ranki}, p^r kurias 
Čiųžė įš burnos seilės. ? ' ■

Ant stalo stovėjo dar.Cąlkienės nenuneštas 
ti^wą/^kęĮi8”s : j \ J '. ', . :

— Gyvulys! -r- paąfpiktiiio baisiai Kukis..— 
W‘ą vęa tįk jąų pasilakė; kaiįr kiaulė.

Tęks dąbąr Rėčiam purvyną klam- 
pjjrtį,'., ‘ .

PAS DANGAUS VARTUS ,
i . ’ ;•/ .

K|tąis metais viduržiemy mirė Jonas Kukis. 
Mirė, kaip doram katalikui dera mirti — atlikęs 
visas paskutinės, pareigas, susitaikęs aą Dievu, 
ramiai, be baimės, su amžino gyvenimo viltimi.

Iškilmingos buvo jo laidotuves. Patsai kuni

gas jo kūną lydėjo į kapus, o ant rytojau dar iš- 
kilĮningęsnėfr bąžnyęįąįg ąUąį^q§ ^ęgzękvijos”, 
kuriosha buvo pakviesti visi kaimynai, jų tarpe 
ir Kazys Gugfe.

Pasimeldė jisai kaip mokėjo už Joną ir, kai 
P^bM£ė. į|ęję§ js ^^j:čįo§, vos tik
kelis stiklelius išmovė — kiek jų buvo, jis nepra
tęs skaityti- Neilgai, rodos, užtruko, o kai išėjo 
iš srųųklės,. jau yisąį ūųvo tapąsu.

Dairosi' ten, dairosi šen, niekur nei vieno 
kąimyno nematyti Visi jau buvo namo nuva
žiavę.

r šungalviai. Įjęi payėžęti nėra
kam! — išsikoliojo senis ir pasileido pėsčias namo.

Ėjo keliu viėnui vienas, smarkiai “žąsis vari- 
nėdamas(’. Kelias buvo netolimas, be to, gerai nuo 
W pUtuą, O Mac for išvaži
nėtas, rogių Nutrintas, kaip stiklas/bet jau tųkia 
buvo. Gugįųi nelaįmiųga dieną, įr viskas šiandien 
pesisefcef po kojų painiojosi duobės, medžiai, .grio
viai kąžkffip nepaprastą! būvą sydu, ir kojos lyg 

tįmkl teik kite kitur- -.
Nuvargo, hūfhb senis, lyg ragius kuldapiąs, 

ir miegas Baisiai marino. Norėjosi atsisėsti, pri
gulti r '

4 i (Bua daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PAPAUlNitnT* 
iKAITYTI PliNRA^TĮ
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1^38 S, Manheim RcL, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

I Funeral Home and Cremation Service '
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

■ —

TEU 233-8553 
Service 855^506, Pase 06058

DR. A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

2907 West 103rd Street

Žemaičiu Kultūros klubo priesme- 
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
lapKncio 17 d., 1 van popiet, Anelės 
Kojak saleje, 4500 So. Talnian Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reisaių aptarti ir bus rinki
mas valdybos 1963 metams. Iždinin
kui mirus, reikes naują isrinktL Da
lyvausite visi. Bus vaisęs.

Rože Didzgalvis, rast.KALBOS KAMPELIS M. Stankūnienė.

Valandos pagal sai-si tarimu

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL TeL 737-5149 

Tikrina Pritaiko skinim 

ir “contact lense* \

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, RŪSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST Mrd STREET 

Yalandoa: aatrad. 1—4

AČIŪ IR DĖKUI...
Perskaitęs A. Tamulyno Kal

bos kampelyje atvirą pasisaky
mą dėl vienodą reikšmę mūsų 
kalboje turinčių dviejų jaustu
kų — ačiū ir dėkui vartojimo, 
ne visai norėčiau sutikti, kad 
prie jų nereikėtų prikerginėti 
tokių prieveiksnių kaip širdin
gai, nuoširdžiai, labai, arba kad 
ir būdvardžio didelis.

MARIJOS MICKIENĖS 
DVEJŲ METŲ MIR

TIES SUKAKTIS
Marija Šulinskaitė Mickienė 

(po pmnu vyru Čemerkienė) 
mirė 1980 m. spalio 28 d. Buvo 
palaidota Šv. Kazimiero Lietu
vių kapinėse. Už velionės sielą 
šv. Mišios buvo laikomos šv. M- 
Marijos Gimimo parapjes baž
nyčioje Marquette Parke spalio

Ofiso telefonas: 778-2880, 
Rmtadles tetek M-5541

Prostatos,’inkstų ir iiapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-420f

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrawt 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chane 
ir VISA korteles.

X ŠERĖNAS. T«L 925-800

Apdrausta* parkrautfymac 
ii Įvairiu afttumy. 

ANTANAS VILIMAS 
T«L 376-18*2 arba

Ačiū ir dėkui, be jokio pasal
dinimo, tai tik paprastas man
dagumo pareiškimas. Esu ne 
kartą girdėjęs, kad ir įžeistasis 
sako įžeidėjui dėkui.-Toks šiuo
kart trumputis pasakymas te
reiškia fik šablonišką padėką, 
kurioje atsispindi šiek tiek net 
ir pagiežos jausmo.

Neišvengėm ir neišvengsim pa
dėkos pasaldinimo, kai tas prie
das iškrinta visai netyčia, — tie
siog iš pačios širdies.

Imkimės ir tokias kalbas, 
kaip prancūzų, vokiečių ar kad 
ir anglų, kurtose plikas ačiū re
tai kada tevartojamas, o labai 
dažnai sakoma: prancūzų—mer
ei beaucoup (ačiū labai), vo
kiečių — danke sehoen (dėkoju 
gražiai) ir anglų — Thank you 
very much.

Nemanyčiau, kad tuos pasal
dinimus iš mūsų kalbos reikėtų 
iškošti, žinoma, jei padėkos 
jausmus reikšdami, juos persal- 
dniame net keliais vienareikš- 
miais^žodžiais, tai padėka atrodo 
kažkaip perskysta.

J. žemaitis

liyCKJJV .vicOXIaeilt idiAt nueinu j 
d. ir Jėzuitų koplyčioje spa

lio 30 d. 8:30 vai. Mišias atna
šavo kun. Daugintis. Koplyčia 
buvo apypilnė žmonių. Solo gie
dojo V. Momkus.

Po Mišių važiavome į Šv. Ka- 
rtmiero Lietuvių kapines. Kuni
gas Daugintis pašventino pa
minklą. Keikia pripažinti, kad 
pastatė puošnų paminklą: pilko 
marnrarb: iš dešinės — Motinos 
švenčiausios paveikslas, iš kai- 
lės — Lietuvos Vytis, viduryje 
— gražus koplytstulpis. Prie pa- 
ininAlo auga gyvos gėlės.

Sugiedojom “Marija, Marija” 
ir tuo iškilmės baigėsi. Al. Mic
kus, velionės antrasis vyras, vi
sus dalyvius pakvietė pietų į 
“Dainos” restoraną. Buvo keleto 
paūekalų maistas, su daržovių 
priedais, stipresniu priedu ir pa
baigai kavute. Iš viso dalyvavo 
apie 90 asmenų. Šeimos vardu 
J. Skeivys reiškė padėką už da
lyvavimą pai laidose, kapinėse ir 
pietuose. Taipogi dalyvių vardu 
dėkojo: Al. Mickui, Vytautui 
Čemerkai su šeima ir mirusios 
seseriai T. šulinskaitei Čepulio- 
nienei su eima. Okup. Lietuvoje 
likę sesuo ir brolis su šeimomis.

PREZIDENTAS REAGANAS 
ATŠAUKĖ SANKCIJAS

WASHINGTON, D.C- — Pre

zidentas Reaganas šeštadienį 
atšaukė sankcijas prieš kelias 
prancūzų bendroves, atidavu
sias rusams technines kompre
sorių elektronikos paslaptis. Vie
nas kitas pasakė, kad preziden- ‘ 
tas taip pasielgė, norėdamas pa
daryti nuolaidas .Maskvai dėl 
Brežnevo mirties. Brežnevo mir
tas neturi nieko bendro, nes 
sankcijos nebuvo taikomos So
vietų valdžiai. Rusai vogė ir 
vogs technines paslaptis. Pran
cūzų finansų minister is paskel
bė, kad sanxeiju panaikinimas 
nėra suristas su jokiais pasiža
dėjimais padėti prez. Reaganui.

Sankcijų panaikinimas yra 
surištas su Vakarų Vokietija, 
kuri yra pasiryžusi imtis kitų 
priemonių prieš-Sovietų Sąjun
gą, kurios yra svarbesnės negu 
buvusios sankcijos. Vokiečiai yra 
nusistatę reikalauti, kad Sovie
tų valdžia nenaudotų vergų dar
bo dujotiekio vamzdžiams tiesti, 

į Jai bus labai sunku visa tai įro- 
t dydi, bet vyrauja įsitikinimas, 
[ kad kaliniai tikrai diriba prie 
. vamzdžių pravedimo-

apie ruošiamas palestiniečių žu
dynes.

— Tvirtinama*, kad žmonos 
mirtis duos progą Beginui atsi
statydinti ir išvengti labai ne
malonios padėties su gen. šaro- 
nu. Beginąs ir šaronas žinojo

ITALIJOJE PLANUOJA 
NAUJĄ KOALICIJĄ

ROMA.— Italijos premjeras 
Giovanni Spadolini pranešė pre
zidentui, kad jis nepajėgia su
daryti koalicinės vyriausybės 
pagal jam nustatytas sąlygas. 
Jis negalįs pravesti reikalingų 
reformų, nes nepajėgia dabarti
niame paprlamenle gauti reika
lingų balsų. Be reformų, socia
listai jų neberemia.

Prezidentas Sandro Pertini, 
pats būdamas socialistas demo
kratas, priėmė* Spadolinio atsi- • 
statydinimą ir pradėjo pasitari
mus su mažesniųjų partijų at
stovais. Jis žino,'kad mažosios 
partijos neturės pakankamo bal
sų skaičiaus, bet jis nort paban
dyti, ar didžiosios partijos taip 
jau griežtai kontroliuoja savo 
narius: Kai negalima sudaryti 
vyriausybės, lai jam atrodo, 
jog kai kurie didžiųjų partijų 
atstovai pareikš pasitikėjimą 
mažosioms- {

Prez. Pertini gana, ilgai tarėsi 
su Saragatu ir Giovanni Leone. 
Tai atstovai nedidelių, bet gar
bingų, principus turinčių žino-, 
nių partijų. .Jei jos imsis suda
lyti koaliciją .ir vyriausybę, tai 
gal kitos partijos joms padės. 
Jeigu nepavyktų, tai tada turės 
skelbti rinkimus.'

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Golden Egg .
And Cheese Salad Sandwiches

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

SesUdienUij Ir sekmalieniadf 
nuo 8^0 iki 9:30 ral ryta 
Stoti H WO PA - 1490 AM 

transliucjamos $ musę atydijoi 
Marquette Parka

Vedėja — Aldorur Dtukos
Tslefj 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 4O€29

® "Lietuvos Aidai’
K AZ t BRAZDIIONYTt 

Programos vedėja

Kaadlea nuo pirmadienio Iii peni 
tadienlo 8:30 vaL vakaro. 

Viso, laidos ii WCEV stotie* 
bsn^a 1450 AM.

St Petersburg. Fl*. 12:30 vaL p.p 
U WTIS stoties, 1110 AM banga 

2fi« MT. Tlst Street

ChtCAR*, TUtaMtM $062# 
Trfet 778-6374

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-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 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982
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Fuel up your hungry bacfc-a>-schooi Kias witn a nutritious 
hinch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filling 
W economical and easy-to-do because it relies on hard-cooked 
>ggs.

Golden Egg and Cheese Salad Sandwichet 
4 sandwiches 

1

UŽ

u<

hard-cooked eggs,* 
chopped . 

cup shredded Cheddar 
cheese 

cup mayonnaise or 
salad dressing 

tablespoon snipped

1

1/4

W4
8

tablespoon chopped 
pimiento, optional 

teaspoon prepared 
mustard

teaspoon Worcestershire 
sauce

teaspoon sail I
slices bread A
Softened butter^flakes e

Combine all ingredients except bread and butter. Spread 
I slices of bread with aboti 1/8 cup egg salad mixture tach. 
Pop srfth mnaming breed. Batter outsides of sandwich**. 
GriB hi skttet er on griddle over medium-high heat until 
golden brown. Turn and brown other side.
•HARD<OOKE3D BGGS: Put eggs in single layer In sauee» 
ppn. Add eflongh tap water to come at least 1 inch above 

®ever dhd quickly bring jest to boiling. Turn off heat- 
* If Bteeasary, rernoye pan f/bm to*pretent further;WiNng.<

Let eggs stand covered in tie iotosjįtir IS to 17 minate* for 
Large eggs. (Adjust time up or down t>y about 3 miruttes for 
each size larger or smaller.) Immediately run cold water over 
eggs or put them in ice water until completely cooled.

To remora shell, crackle it by tapping gently all over. Roll 
egg between hands to loosen shell, then peel, starting at large 
•nd. Hold egg under running cold water or dip in bowKoC 
water te help eaeeoff sWL - * * *

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

nil/ ' 2533 W. 71st Street
B S ■ lUO So. 50th Ave., Cicero 
» Telef. 476-2345 ’
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

UMivię

Laadwtiviu

Dirtklorių

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

TeL: 652-5245
TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriais

Aikštė* automobiliams pastatyti
gifryiMr < ny Mi

ajmulamso 
patarnavimai

turime 
KOPLYČIAS 

YISCSI MlIfTO 

DALYJE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

MZd WEST fifth STKfUCT KEfubbc 71ZD
11W28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. H th., flL 174-4411

BUTKUS - VASAITIS
TaL: OLympic MMt

PETRAS BIELIŪNAS
4X43 Sa CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayetu l-317|

TT 111lllfllll
1982
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JAV R. Liet. B-nės Tarybos narių metinio suvažiavimo, 
Įvyksiančio 1982 m. gruodžio men. 4 d. (šeštadienį) Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, G422 S. Kedzie Ave., Chicago,

L 9 -10 vai. ryto atstovų ir svečių registracija.
2. 10 vai. suvažiavimo atidarymas — dr. Vai. Plioplys.
3. Amerikos himnas — sol. Aldona Buntinaitė.

Invokacija — kan. Vaclovas Zakarauskas.
Mirusių narių pagerbimas.
Darbo prezidiumo, sekretoriato ir komisiją sudary
mas. Komisijos:

a) registracijos,
b) rezoliucijų,
c) spaudos.

7. Sveikinimai.
8. JAV R. LB-nės Tarybos narių ir atstovų praeito su

važiavimo protokolo skaitymas — Delfiną Tričienė.
9. Paskaita: “Komunizmasir lietuvių jaunimas” — stu

dentė Ramunė Tričytė.
10. Pranešimai:

Tarybos prezidiumo,
Centro valdybos — pirmininko ir narių, 
Kontrolės komisijos, 
Apygardos pirmininko, ir 
Apylinkių pirmininkų.

Suvažiavimo dalyvių pasisakymai dėl pranešimų.
Pranešimų priėmimas.
Rezoliucijų priėmimas.
Klausimai ir sumanymai.
Suvažiavimo uždarymas.
Lietuvos himnas.
Pastaba: Registracijos mokestis ir priešpiečiai 5 dol. 

.Priešpiečiai nuo 1 vai. iki 2 vai. po pietų. Kūčių vaka-j 
rienė 7 vai. vakaro toje pačioje salėje.

Kviečiami ir svečiai dalyvauti suvažiavime.
Tarybos prezidiumas

4.

b)
c)
d)
e)

11.
12.
13.
14.
15. 
■16.

ALTOS CLEVELANDO SKYRIAUS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Sekmadieni lapkričio .... d., 
Įvyko ALTos Clevelando sky
riaus metinis organizacijų atsto
vų susirinkimas Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. Susirinkimą 
atidarė ALTos Clevelando sky
riaus pirmininkas Algimantas

Pautienius, pakviesdamas Algir 
dą Kasiulaitį susirinkimo pirmi
ninku, Marių Blyną, nariu -ir 
Anastaziją Mackuvienę «_ 
tore.

Pranešime tpie valdybos pra
eitu metu veikla, A. Pautienis

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
~ seniausia, dldžSusis- ir turtingiausi Betnviu ©r-

lietuviams ištikimai tArnsujynti jau per 92 metujL

SLA — atlieka kultūrinius darbut, gelbsti tr kitiems, kurie ruoc 
daibus dirba.

SLA — išmokėto daugiau tarp AŠTUONIS MILIJONUS dolerfj 
apdraudę savo narianif-

2LA — apdraudSa pigiausiom*? kainomis neieško pelno, 
rimu patarnauja tik savišalpos pagrindu

XI e krienas lietuvi? ir lietuviu drrugxs pvj 
Smirienijime apsidrausti iki $10.000.

ŠLA — apdraudžia ir Taupomąja aūdrauda — Endovnnent 
Insurance, kuri yoač naudinga Jauniumi. siekiančias 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

KLA vaikus apdraudžia pigia terminuota audrxuda: už 
11,000 apdraudė, romą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopu . vyra viso?* lietuviu kolonijose- Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

G»MU trelptij tr tiestai 1 SLA Csatrx:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N^r T-m-L N.Y. 1CCCJ

T®L 311) M-2XL3

paminėjo Vasario 16-tosios nu*, 
išėjimą Dievo Motinos parapijos 
salėje, kuriame kalbėjo kun. dr. 
Juozas Prunskis, JAV Kongreso 
nario dr. Lawrence McDonald 
asistentas Patrick Mahoney ir 
trumpai JAV Kongreso narys 
John Ashbrook: Minėjimo išva
karėse buvo surengtas priėmimas 
kuri. Prunskiui, kuriame daly
vavo eilė Clevelando lietvių or- 

1 ganizacijų pirmininkų bei kitų 
veikėjų. Clevelando miesto bur-

1 mistro Voinovich įsakymu buvo 
į iškelta Lietuvos vėliava virš
• miesto savivaldybės rūmų. Mi-
• nėjimo proga buvo gauta JAV 
Kongreso sveikinimo rezoliucija, 
kurią išrūpino Kongreso naiė 
Mary Rose Oakar, ir proklama
cijos - rezoliucijos nuo Ohio 
Gubernatoriaus, Ohio Senato, 
Cuyahoga apskrities, Clevelan-

’ do burmis'ro ii Clevelando Mie-
• ~to tarybos.Širret minėjime ypa- 
tingai gausiai dalyvavo eilė tau- . 
lybių atstovu ir viešų parei- . 
gūnų. Minėjime priimta reoliu-

! ei j a. kuri buvo įteikta Kongreso , 
; nariui John Ashrook ir Kongre- j 

so nario McDonald asistentui, ir : 
taipgi pasiųsta JAV Prezidentui j 
ir kitiems pareigūnams.

Aukų Lietuvos laisvinimo rei- | 
kalams buvo surinkta virš 2,800. 
dol., iš kurių $2,450 pasiųsta AL-j 
tos centro valdybai.

Tragiškų birželio įvykių pa-j j~ TRUMPAI “ 
minėjimui, birželio 12 a., arau. i - 
ge su latviais ir estais (Clevelan- j 
Jo Baltieeiu Komitetu),buvo su-•
rengtos iškilmingos ekumeninės : Petras Galinauskas, mar-
pamaldos šv. Jono katedroj. Da-; quelteparkietis, ser^a-ir guli šv. 
lyvavoapie tūkstantis žmonių. Imlaus ligoninėje, 6-me aukš- 

Rugsėjo mėnesyje buvo sut. me’ kambarys Nr. 606. Linkime 
rengti du ALTos pirmininko dr. ’ g1-6^ pasveikti.
Kazimiero Šidlausko pranešimai 
dėl karo nusikaltėlių bylų. Pra-'^narė, Lietuvos Generalinė Kon- 
nešimus padarė bei diskusijose t šulė p. J. DAUžVARDIENe ma- 
dalyvavo inž. Antanas Rudis, p. Į lomai sutiko dalyvauti Lietuvos 

-lu ,jr ~ R<TZgaitienė iš New Yorko ir Karinių Pajėgų atkūrimo meti- 
sekre- Pro^* 7^* iš Chicagos. ’ nės sukakties paminėjime, kuris 

‘ Dalyvauta latvių, estų'ir uk- * įvyks š.m. lapkričio mėn. 21 d. 
rainiecių nepriklausomybės šven’ Čikagoje. Minėjmą rengia LKVS 
tėse. Kelios kitos tautybės buvo 1 “Ramovė” ir DLK Birutės drau- 
pasveikintos raštu.

Reaguota dėl lietuvių polite’-l 
f nių kalinių persekiojimo bei ne J . 

. tikslų informacijų apie Lietu->?- 
va. 

’ J t / 
■'•Drauge su latvais ir estais, per 
Baltiečių Komitetą, buvo vyk
doma akcija dėl Baltijos valsty
bių rezoliucijos JAV Kongrese, 

! JAV: Kongreso ąd-hoc komitete 
‘ Baltijos valstybių reikalams, ir 
j reaguota į visą eilę kitų mus 

liečiančių įvykių. ?
Tad tiek dėl valdybos pereiti! 

metų veiklos.
Susirinkime plačiau disku

tuota Vasario 16-sios minėjimai. 
Minėjimo laikui sutrumpinti,kai 
kas siūlė meninę programą da
ryti kiek/ galint trumpesnę, dau
giau dėmesio ir laiko paskiriant 
kalbėtojams, o kitiems atrodo, 
kad minėjimai be reikšminges
nės meninės programos mažiau 
lankytojų pritrauks. Laviruoti 
tarp tų skirtingų pažiūru nebus 
lengvas uždavinys, bet neatsi
žvelgiant į minėjimo pobūdį ir

■J Ji

s'

K-
■

MuaaL Žaml — Pardavimui 
UAL ESTAM FOR SALI

Mamai, 2wn4 — FardaviMi 
RIAL ISTATB FOt SALS

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS • 
m 2E34A1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

į

o

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 .

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga ♦

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) ” T 
Siųsti Čekį:

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

turint valdyba dės visas pastan
gas minėjimo laiką apriboti neil
giau dviems valandoms.

ALTos Clevelando skyriaus 
valdyba palikta ta pati.

Anastazija Mackuvienė

banketą bilietai gaunami pas 
J. Jokubką, tel. 523-3506, arba i 
pas kitus valdybos narius. (Pr.)

—Penktadieni, lapkričio 19 d-5 ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
~ imas. Savininko paskola 10%./:30 valandą vakaro, Marquette j Brighton Parke.- - . . 
Parko parapijos salėje įvyks 
Lietuvių Namų Savininkų drau
gijos mėnesinis susirinkimas. 
Bus svarstomi svarbūs dalykai..
Savininkai prašomi atvvkti.

'(Pr.) -

KAM MOKĖTI NUOMA.? 
GERIAU M0RG1ČIŲ.

5 ir '4 kambarių medinis. 1 auto ga

mas. Savininko paskola 10%.

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

2 butai. Įrengtas skiepas., Centrinis 
šildimasi Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-r.a ir Campbell.

Skambinti tel. 436-7878

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, Sralf, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avs.
Tel. 927-3559 ?

— LDK Birutes Dr-jos garbes

• i /
i — Chicagos Anglijos-Britani- 
Ijos lietuvių klubo banketas 
įvyks lapkričio 20 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo Centre, šalta-šilla va
karienė. Meninę programą atliks 
Irenos Valeckytės baleto studi
jos šokėjos, šokiams gros Bich- 
nevičiaus orkestras- Įėjimas $12.

%

— Liudininkas Janet Bran-J
field Byrd tvirtina, kad rugsėjo i ŠIMAITIS REALTY 
28 d. mašinistas buvo visiškai 
girtas, kai Livingstone, La.,' 
traukinys nuėjo nuo bėgių, neš' 
laiku nesustabdytas. ' i

— Libijos diktatorius Chadafi 
Tripoli mieste sušaukė Afrikos} 
vienybės organizacijos valsty-1 
bes. Kada jie suvažiavo, tai Cha
dafi liepė važiuoti namo Sovie-r 
tų Sąjungos, Britanijos, Kinijos, 
Vokietijos, Danijos ir Amerikos 
diplomatams,- -Jie; nepriklauso 
Afrikai.

— Antradieni aukso uncija 
kainavo $402.

— Vietname siautė labai di
delė audra ir padarė daug 
nuostolių.

i

f

2951 West 63rd Street

REPAIRS — IN GENERAL 
- {vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Are.

Tel. 523-3685 J (Pr.)

*

JAU ATSPAUSDINTA “LIUCIJA t
i

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIB ASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CRICAGOS 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 įdėmius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo &tdminimua.
A. Gc.Men — MINTYS m DARBAI, 259 paL liečia 1905 
metą {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

18.00rusirūpinimą__;_______ .. .________________

Dr. A. J. Gaaaen — DANTYS, jų priežiūra, tveikata Ir 
grožis. Kietais virieliaia  

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gu*sen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
f

Gulima taip pat užsakyti paštu, atainntua čekį arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant |1 pem'nntinio išlaidoms.

X* W A AS

IT»U 8a. MAL8TKD ST., CHICAGO, IL

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI! ’ 

4*45 So. ASHLAND: AVI. 
TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai tr braaftnybte 
Pirdxvimju Ir Taisymai 
2646 W«t JOth Street 
Tai. REpuNIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

Miko šileikio apsakymu knyga 
^Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonsf 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
kleista knyga su legališkomi* 
ormomū

Knyga su formomis gauna 
ina Naujienų administracijoj/

— Beginąs neturėjo laiko lan
kyti žmonos ligoninėje, o kai 
Aliza ligoninėj mirė, tai viską 
metė ir išskrido jos laidoti-

AL š 1 M K U S 1
• •’ ; * - ,• . f

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

40642, , 424-M54

F. Z*»oliv Afenf
W. 95Hi M

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Šešta<L: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

F2.00

M.00 
13.00

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedii. Ava. 
Chicago, UI. 60629
Tel.: 778-8000

6 — Nauji ano®, Chicago, 8, Ill. Wednesday, Novymbct* 17,T9S>^

PATS SKAITYK IR DAR KF 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*




