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RAINER BARZEL.
AIŠKINASI PARLAMENTUI

!-f

PASKIRTAS GEN. F1DEL RAMOS
FILIPINŲ ŠTABO VIRŠININKU

BONA. — Vakarų Vokieti jos
parlamento pitmirikikasRąiner
Baršel aiškinusi parlamentui ir
4 valandas buvo tardomas ko
misijos 'sekančios pspirkinęjL
mus." Jis paskelbė, kad 'Filch
b?ndrovės’<paskelbtos žinios, kad
jis gavęs pušę'milijono kyšį yra
melaginga. Jis tokibs sunios te
gavo. Bet paaiškėjo, kad jis
1973 metais dirbo Filch bendro
ji. vėl. Jis dirbo 3 metus. Parląmente komisija nutarė ištirti vi
są reikalą,
'

Mažai kas tikėjo, kad prez. Markos imsis
‘tokių griežtų priemonių

MANILA, Filipinai. — PreziPRANCŪZŲ POLICIJA
! (lentas Ferdinando Marcos per
Privirė košės
žiūrėjęs antrąjį 1 komisijos naLONDONAS,'Angį. — Pran- 1 rių pranešmą apie Benigno Aqi
no nužudymą, ketvirtadieni;
ciizų policija, atlydėjusi oremle atleido iš Filipinų karo jėgų
; jerą Francois Miteran-dą
i štabo viršininkų pareigų gen.
1 noms į Angliją privirė košės.'
Eabiiona Ver.
kuri prancūzams labai nemaloni.
. kad gen.
I Miterandas buvo apgyv .-m: n_
a:
taip lengvai pasitrauks
iš
tas viešbutyje. Britai ėmėsi prie
pa r eigų.
mjonių, kad saugumas būtų tik
l>rez. Marco žinodamas ka—— —Rosa Mota, iš Portugalijos,
ras. Prancūzų premjeras pasa
Įajmėjo antrą vietą/ Tai- buvo
kė kalbą britų parlamentui. l>au ; rių organizacij
re gen. Fide] V. Ramos karo jė
antros jos laimėtos marotbno
geliui ji patiko ,net ir darbiegų viršininku. Jį tuojau pri
lenktynės.
’ čiams. Bet prancūzai panoro iš- •
saikdino ir į>akė eiti štabo vir
!
tirti
,ar
britai
gali
greitai
nu

Kiekvieną rudenį-apie ši metą sugrįždavo. namų išsiilgę : visi indėnai. Jeigu gerai įsižiūrėsi per rūką ir debesuotą saulę, tai
šininko pareigas. Prezidentas
‘ — Chicągoje ’ sekmadienį ma
statyti viešbučio saugumą. Pranįžiūrėsi juos šokančius, pasakoja senelis rūkydamas pypkę savo anūkui. Menininkas .John T. McCulehan nupiešė šiuos
ratono- lenktynes laimėjo britas
’ cūzai padėjo galingą bombą ir atleido iš karo tarnybos visus
paveikslus, kurie nuo 1907 metų spasdinami Chicagos Tribūnoj ir kuri leido Naujienoms atspausdinti. Lietuvoj tokios
raporte suminėtus generolus,
Steve Jones. Jis nubėgo 26 ųiy! paklausė britų, ar jie pajėgs Zu
nuotaikos vadinasi Bobų vasara.
pulkininkus, kapitonus, kurie
2iaS-.385 jardus.
į
" ••
' bombą surasti.
I Britų Scotland. Yord Specia- tiktai paminėti antrame rapor
ovais, apie priemo- ljsįaį atvyko* į hotelį ir ūž ke- te. Niekas nemanė, kad prez.
Liudininkai nustatė nužudymo momenta“ ;nes
zacijųC [os
GEN. CUSTUDIO IR 6 KARIAMS
bus toks drąsus ir griežmiestą apsaugoti
nrinačių^suTado galinga bom Maęcos
i
’ nuo išardimo.
UŽDĖTAS N AMŲ ARĖTAS
Komsįjos pirmininkė Corązon įtaigiai pasigirdo šūvis ir
bą. Kilo didžiausias triukšmas. 'S*
kairę
pu-I
Aquino
pradėjo,
virsti
į
Agrava, 36 rrretus dirbusi FiliŽydu, ir lenkų atstovai prade* i_Vieną biiy^gadėta . premjerei \i -Gsn. Fidel V. Ramos baigė
Prez. Marcos pagrirfcian paėmė teisėjos Corazon v - pinu teismuose ir išėjo atsargo-n, sę, nepasiekęs žemės, JĮ prilai- jo pasiitarimus, kokių priemo- Ttefrhsr, T*dabai- rasta kita
I’
Ansjpolio karo mokyklą, savo
Ągrara praneštą pranešimą
-■
j kaip apygardos apeliacijos teis“ kė seržantas Armulfo de Mesa. nių ne tik šios dvi tautybės pri- bomba Mitėrando paimtame ' amatą žino ir gerokai pažįsta ka
Kom;Preę^.AIąrcos padėkojo 69 m.Jmo
.
_pirmininkė nustatė kelis fak Jis neišlaikė mirtinai sužeisto valčių imtis, kad nežlugdytų į viešbuty. Tuoj prasidėjo tardy- rių discipliną.
A grąvai-*jrž de-^ tūs,A ą'ėįkąlingirs Benigno Aųut Aquino. Pastarasis nukrito ne- Chicagą lenkų bei žydų įdėtas, įtnss. Prancūzų .policininkai priPradžioje manyta, kad prez.
sijOFŠ.gl’e^to^^^fe^ęįąi AŠ- teisėj^
gyVas-Tint
tirštu
degutu
išpilto
turtams
ir
visiems
krašto
gy'^Oų^apaži^o,
M<1
bombą
padėjo
jie.
mųtrės. aolinkybėmš spręsti?
Marcos tik laikinai atleido gen.
tirti
I
zon • šimtini ^^^^^-rinejimi^r pa^^^Biskaip^dėri- f i'PiJTOon eilėn oficialiame pra- aerodromo lako.
tojams naudingas įstaigas.
Jie norėjų. .pat-rti. ai britų po- \’er. bet C1 metų generolas iš
Agrarian
ruoštu
Čia pat atsirado Rolando C.ai . Amerikos žydų komiteto oir- Ticija greit .suras tą bom’cą. Bri-' eina iš kariuomenės atsargan.
kad, Filipinų
tas ra ^^e^^akį pbržiūrė-;11^'1116
jo ir J ^^t^šM-ei Šriuohie-l1^1^ aviacijos vadovybė buvo niam, rankoje laikęs ginklą. Ae mmmkas (reorge M. Szabad r Įaj noąžjo suimti prancūzų per ’ lis, styrės ap;e naujo štabo
rodromą saugojusieji kariai, pa- j Orchard Lake lenkų klebonas lic'niiikus. bet
rojo vn-ši nko paskirimą, jiats tuO"i-'liYėJta- į Aquino nužudymą.
nės
stebėję nepažįstamą žmogų, vie- i kun. Leonard Chrobet priėjo is- rank's. Prancūzai prisipažino., jau asitraukė iš kariuomenės,
4-•
va(
]ovybė
pasiuntė
• ’Prš^^t^ąs^reįškė vi$j,?įęadi L v
vados, kad lenkai ir žydai, ture- ^4 praeitais metais britai atdabar
j Aliaską, kad parly dėtų toje jį nušovė.
padaryta skriauda ateina
I
aeredroma
buvo
atvažiavęs
ję
praeityje
nesusipratimų,
daį§
dviejų
policininkų
revolle iš šios bylos, ji turi gilesnes
*•
*jų, pasirašytas -y T: .^piųisfjų: reikalai jštjgtaši-o.imiiSikaitėliaiį Milano -Į Manilą^ Atvykusieji
policijos
autcTnobilis,
kuris
turė

bar gali .pasinaudot: žmogaus verius .todėl jie keršijo galin- šaknis. — tarė gen. Ver,
kabo policijos pareigūnai buvo
rįĮriųtti.. ji, i kaip• t^rinįEd<ė;“ Į16 • atiduoti
;tei$nrm
".
-?-7"
..
J-.'
’
‘
T
jo
nuvežti
Aquino
į
kariuome

teisėruis ir ką-rtu dirbti.
‘gj bomba.
iręs aoie atleidimą
-< ■■
,’ . .
' ., ; : ■ pasiruošę ’• skristi ■ F įlipinų ■ lekšlabo vfrnjėtų^' dirbusi ' teismuose,'. -žipo,
George Szabad tvirtina, k?d ---- —r—.
— •
.— —šininko pareigų.
| tuvu. vežusiu keleivius iš Alias nės; teismą. Prieš dešimti me
kąd jįf bf iciarūs iliūdijį^ąs/^n:
KOVOS TEIŠEINA
- kos į Manilą. Aquino galėjo nu- tu Filipinų aviacija jo ieškojo Amerikoje abi lamos gali palai- jUOĮj scdAetų kariai ėjo iš namo;
riųėsifc^štamų' 'darbą. ‘ daracągo
MELMEKO KALNE
štabo viršininko pareigi;,
... v
..
.
J jausti, kad jam gresia pavojus, teismui, bet jis suskubo išva kyti turtingas ir kultūrines tra i narna, ieškodami ginkluotų
žrtioga^cs pareiškimas'. 0 pasako
. . gen. Ver buvo visos karo žval
dicijas.
BAGDADAS, Irakas. — Beg- .todėl jis pasirinko Kinijos kelei- žiuoti iš salų.
partizanų, bet iš namų nesėsi
jaznas,-,ką jis sakė ir pasakė ar
dado radijas .tįėčiadienį prane- yinį lėktuvą; iš Aliaskos skriduChicagos lenkų ir žydų atsto kas jients patiko. Antras mies gybos viršininkas. Jis turės per
nepasakė negalioja. - , V;. ••
Imelda Marcos, Filipinų pre
duoti ilsus ryšius naujai pavai nutarė daryti įtakos į Lenki to apiplėšimas
^Tą patį vakarą, prez. F.t Mar šė, kad 'Melmeko- srityje tebei sį į Hong Kongą. Bet tas lėktu zidento žmona,, buvo susitikusi
. skirtam žvalgybos viršininkui.
jos vyriausybę, kad būtų pri ir 15 dienomis.
cos’ įs-akė nuo tos valandos uždė na kruvinos kovos. Irako pasie vas sustojo Maniloj, kad išlai su Benigno Aquino Amerikoje,
imtos pagrindinės žmogaus tei
Laime, kad gen. Rainos yra
Kandacharas yra 200 mylių
ti i namų areštą gen. Liuteriui nio sargai, sieną saugojantięji pintų kelis keleivius, paimtų de kai prieš pora metų su savo vy
sės ir išleidžiami žydai iš Len atsfumoje nuo Kabulo.
kariai
ir
Irako
aviacija
smarkiai
galų
ir
tęstų
kelionę.
Kinietė
Kaip gerai informuotas karys. Jis la
Cųstodio, Filipinų aviacijos vir
ru buvo atvykusi į Ameriką. Ji
kijos. Lenkijoj yra daug žydų žinome, sovietų karo jėges ne- bai lengvai gi.lės atstatyti karo
tebepuola
į
Irako
teritoriją
įsi

žurnalistė
užrekordavo
|x>kalšininkui,'kaip pasiuntė 6 karo
patarė tuo tarpu jam nebegrįžti
ir lenkų, atbėgusių iš rusų už .pajėgia kontroliuoti kelių iš vadovybę ir išaiškins visos Aąui
veržusius
iraniečius.
I
bius
su
Aquino,
kelionėje
su
ja
policg os karius, f-Aliaską psdyį Filipinų salas. Jis negalavo
imtų sričių, kurių lenkai neiš
dėti Benigno Aquino, suėmė Ro
ISprausmiriiai Irako • lėktuvai >.gana laisvai kalbėjusiu įvairiais širdimi. Jo širdin Bostone buvo leidžia iš Lenkijos, čikagiečiai Kabulo iki sovietų sostinės. Ka no tvlos reikalą. Didelis kariu
da sovietų aviacija ir artileri skaičius nepritarė Aquino nm
lando Galmaną ir įsake karo atliko 100 skridimų ir be atodai klausimais. Ji užrekordavo ir įsiūtas elektrodas, kuris sustip
bandys
paveikti
generolų
vy

ja užėmė Parzeimo slėnį, afga žudymui. Karo vadovybė nepri
policijos nariams Aquiho ir Ga.1- ros aošaudė iraniečius, perėju girdėtus šūvius, nuo kurių žuvo rindavo kiekvieną širdies plaki
riausybę, kad išleistų atbėgusius nistaniečiai pers metė j pietus ir valėjo kištis į šį reikalą.
m<aną -nušauti. Visus namų areš sius sieną ir bandžiusius veržtis Mauilon atskridęs Aquino. !
mą. Po operacijos jam širdis
BM pats svarbiausi buvo pa sustiprėjo, ir jis Amerikoje ne lenkus ir žydus iš Lenkijos.
trukdė susisiekimą Pietų Afga
te laikomus įsakė atiduoti karo krašto g lumon. Parvežtos lakū
jžydų
atstovas
Szabad
pareiš

čių karo aviacijas narių liudi rimavo, norėjo grįžti namo.
nistane. Pradėjus plėšti Kanda-’ — Etiopijos pasienyje Įsivėir>
teismui.
ų *>,'■!
nu fotografijos rodo, kad Irako
kė,
kad
bendras
lenkų
bei
žydų
jimais Jie buvo tagalogiečiai ir
chaną. 30 sovietų karių žuvo oa- žę ginkluoti vyrai išžudė 130 vyKaria jis vis dėlto ryžosi grįž
lakūnai užmušė 3,700 Trano kadarbas
Detroite,
New
Yorke,
tarp savęs kalbėjosi tagalogų ti į Manilą, tai ponia meldą Mar
’ čiaane sovietų pasienyje.
rų.
f reivių. Irakiečiai nieko nesako,
Pitlsburge
ir
Cleveland
’
jau
da

kalba, kurios filrpintečiai nesu cos jam pasiuntė telegramą, pa_ ,
I kiek jie prarado savo karių.
prato. Yra kalba užrekorduota tardamas nebegrįžti tuo tarpu, vė -naudingų rezultatų.
Dviejų dienų konferencijoj
T kovrs lauką irakiečiai velka seržantų 'įsakymai šauti į. Aqui
nes jo priešai kėsinsis prieš jo
bnkų ir žydų atstovai rengiasi
tankus, kurių pagalba jie tikisi no.
. ‘ . sustabdyti pasi tyčioj ’mus iš len
I iširi š!i iraniečius iš naujai užKinijos lėktuvas nusile'do ka
Matyt,
kač
nelaimė
trauke
kų ir žydų Amerikoje, šitas ko
Į :mtų pozicijų Me’m?k kalnuose. ro aviacijos saugotame filipiieAquino. Jis ją nujautė, liet ne- mitetas rengiasi Įtraukti j šį
ėių aerodrome lėktuvas sustojo
susivaldyti. Norsas grįž- (|arba*> did€les |enku irr žvdu
— Gen. Westmoreland bus karių nurodytoje vietoje. Kai’ pajėgė
* *■ or
• • • t»
ti
į
Filipinų
salas
buvo
toks
di

ganizacijss. kaip lenkų frator.
unku laimėti bylą. Liudijo bū buvo pristumti laipteliai, juos
ręs žvalgybos viršininkas, gen. saugojo trys karo policijos ser delis, kad jis nebebusi valdė. Jis nalinį susivienijimą. Ar iš tų
Davdson. bot išėjo gen. West žantai. Seržantas Clario Lat ir paliko Bostone savo žmoną iri šiaudu buis grūdų, netolima atei
dukteris ,o pats iJskridb tiesiai j
pa rodys.
moreland nenaudai.
Regelio Moreno buvo atsisukę
j mirtj. Jis neturėjo progos pa
į lėktuvo duris. Seržantas Lat
DU KARTU APIPLĖŠ®
simatyti su artFWĖauNia?s savo
stovėjo ant pirmos laiptelių pa
KANDACHARĄ
politikos draugais.
kopos ir rankoje laikė karišką
(Nukelta j 4~[ą p«T.)
NEW DEHLI. Ind. — IŠ Ka
revolverį, pasiruošęs šauti, bet
lt
A*
bulo grįžusieji Indijos diploma
j ką. kas drįstų prie Aquino priLENKAI TARIASI
I‘artėti.
tai tvirtina, kad sovietų karo jė
SU ŽYDAIS
gos šį mėnesį apiplėšė Kandacha
SLA vykdomosios tarybos pir
Seržantas Amulfo de Mesa
Ketvirta
CHICAGO, ra
mininkas vakar atskrido į Cbiina, I dešine ranka laikė ui. rangos že*
Pirmas sovietų karo jėgų įsi
j myn lipantį Aquino.’ L'žpakaly- dienį, apelio 25 d. Čhicagos len
ubar
cagą. Jis dalyvaus Amerikos
-« be Aquino ir Mėsos buvo seržan- kų atstovai Čhicagos universite veržimas į Kandacharą įvyko
Uetuvių T arybo® kongrese, o
181 tas Filomeno Miranda, rankoje to patalpose pradėjo pasitari, šio mėnesio 10 ir 11 dienomis. Prez. Miterandas trečiadienį pasakė kalba britu parlamento rfl*" • - laikęs paruoštą revolverį.
t ■ns jb Čhicagos žydų organi Praėjus porai dienų genai gink- rriams. Konsmarioriai ir darbiečiai buvo patenkinti jo minginia.
■
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Humaniški mfes — didžiarusiai —
Visus amnestavom vagis —
' Mes vilką į laisvę išvarėm, —
Tepadvesia piaudams avis.
tšia vasarų Čikagoj išspausdin
ta dokumentinė lietuvių kančių
iš ’Sibiro darbo vergų rišyklų
gyvenimo knyga:

Klajūnas, Vilnius,
19 8.11.11 d.
(Tęsinys)

BOLŠEVIKO. PRISIPAŽINIMAS
‘■Atmink, čia Tarybų tėvynė
Čia Stalino saulės šviesa,
Čia dvokiantis slavų purvynas
Čia rojus kur melas —tiesa.
Mes slavų šalies bolševikai,
Lyg protėviai mūsų, buki
Toli nuo visų atsilikę
Nemokam iš vargo išbrist.
Mes niekad “neklystame” — “teisūs”
Ne vilkas, jej jis neplėšrus

Atnešim vergiją, kapus...
Suniekinom sąžinę, idėją
Mums duotą ‘“Tamsių” vakarų,—
Klaidinąs miražas su vėju
J
Paliko vaizduotę žmonių.
1

Lygybės, brolybės žibintą
'< ; “
I slavų tamsybes -parnešę
Galvojom, kad dangų septintą Sukinsime Rusijos žemėj.

■Šviesaus komunizmo statyti
Su durtuvais ėjom, kardu
Naujagimi gležną, mažyti
Nužudėm gyvybės vardu.
Mes suteršėm Lenino Siekius,
Išniekinom tai, kas brangiausia,;—
Mes nieko niekad nėpasieksim,
Nes liaudies šaukimo neklausėm.
Nuo liaudies — žmonių atitrūkę
Mes slapstėmės Kremliaus tvirtovėj
Nes dirbančios masės Įdūkę
Mums kelia didžiausią pavojų.

Mes — didūs “išminčiai”, teisingi
Nekenčiame “riešų” liaudies —

Karjerai, jie mūs pavojingi,
Nes ieško teisybės, širdies.
Jie mūsų “klaidas” demaskavo,
Jie šaukė: “kvailybių užteks,
Traukim usnis ir kūkalius • —
Te laisvės ugny jie sudegs.

Terorą ir priespaudos naštą
Mes laisve tikrąja vadinam
Kalėjimais puošiame kraštą
fvedę kraujuotą režimą.

Restauruota T rakę pilis

Mes statom gyvenimo rūmus
Ir norim gražios ateities, —
Tad verčiant jų pamatan kūnus —
Negaila mums nieko, išties !

Jūs žemės, jūs turtų, sielų,
Mes šiandien jūs siunčiam Į “rojų” Į pragarą žemės dievų. .

Mes norim užgrobti pasaulį
Surusinti žemės- vaikus,
Mes durtuvais nešame apgaulę,
O tūkstančiams'.— mirtį, kapus.

Mes tūkstančius išvarėm mirčiai —
Vadus, intelekto jėgas,
Mes daug išdavikų papirkom,
Kad žūtumėt musų 'dėka.

. Mūs-Baltijos jūra vilioja
Nuo; lBdzi©-jo*Betro laikų...
Mėk. b^žinūjrao^šiol jus valdovai

Vadinęs/saveMuetuva” —
Ten.ta vo --mažute tėvynė
''Apleistų .laukų dykuma.

* ”

Kur girios, lyg/jūra, bangavo —
.Dabar kūlektyVm laukai
Be duonos', -be .derliaus, be javo —Visi ten dabar ^ubagai.

Kur l^ve'u&ūgdavo lingė -— •
• Akmuo antuakmęns nepaliko.
•Mes- šiandien •-teišėjai, valdovių

Greit savąją kalbą užmiršti...
Jau šiandien tavieji valkai

NUSIBODO PENĖTI
ATVEŽTUS KUBIEČIUS

MIAlfl, Fla. — 1966 metų
dė į Ameriką 125,000 kubiečių.
Visi jie sėdėjo kalėjimuose i>

Viši šie kubiečiai atplaukė iš
Mariel uosto. Dauguma buvo
paimti iš kalėjimų, psichiatri
nių ligoninių ir darbo stovyklų.
Castro juos atsiuntęs, ’bet jis
nesirengė jų atgal priimti. Da
bar JAV prokuratūra juos tikri
na. Jie pratnrvo Amerikoj du
metus. Nėnusikaltusieji gali pra
syti pilietybės.

Jau pusė tavosios tėvynės
šiaurėj ir toli Rytuose
Be savojo rašto, mokyklos
Maitinami rusųdvasia.
Mes tikime — dienos Ir metai
Palauš jūsų -dvasios šaltinj
Ir motinai akmeniu metę

Mes ten šeimininkai tikri,
Mes keliame kruvinas puotas, —
žudynėm ranka mūs vikri.

(Bus daugiau)

— Lenkijos dvasiškiai susirū
pinę kun. Popėiitiškos likimu.
Komunistai gali atimti gyvybę.
Ministeris Yslan -tvirkina’, kad
Popėliuška dar gyvas.

Rugsėjo 30 d. Lietuvoje pa
sukti lakrodžiai valandą atgal.
Grįžta prie Maskvos dekretinio
žiemos 'laiko.
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GEGUŽINE

tcici tarka produktų i’ž 673
i oblius. O tie >odyb iriai >k IyŠv. Antano parapijos geguži
pai užima tik 10 nuošimčių vi
nė pu st'gu įvyks tpalo mensc ariamos žemės respublikoje.
28 d. savoje p itatpese. Laimės
Rokiškio ir Utenos rajonuose
<uliniiu\ parapijos vadovybė lau-i
pernai iš kiekvienos privačios
k;a auku. Aukas priims pavapi-i
laikomos karvės supokta vidu
jos komiteto narys Juozas Kintiniškai po 3000 kg. pieno. Tons
čii.s. Kas galite, komitetas ir
karvėms pašaro kaimo gyvento
klebonas kun. Alfonsas Babo-1
ji pasigamina patys: nusišienns prašo paaukoti.
nauja pamiškes ir pakeles- SjAnt. Sukausimas
dyb niu>e ūkiuose dabar augi
nama 70 nuošimčių vi<ų respub.
i likes aviu.
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

„ Atidaryta bendroji dailės paroda

Pavergtoj Lietuvoj

licnio Galerijos, ‘Ine.- pirminiu.,
Ketvirtadalį kolūkiečiu suda
SODYBINIAI SKLYPAI
kas inž Domas Adomaitis, p r.ro pensininkai. Tac. j:e ir duba
minė kad vis daugiau da li n in
Asmeniniu Vkių N^ ula
savo asmeniniuose sklypuose,
kų balsų girdime, kad metų lai
nes darbingi kaimo gyventojai
S. Marke v
ko neužtenka sukurti ką vertin
privalo dirbti ne mažiau kaip
mė^ Ūkio ek<
Ogesnio. Dail. M.
\ Šileikis ir kiri
bendradarbiu kuri/ Vilniaus po 210 derbo dienų per metus
I galerijos vndow.i linkę jiems pri
?guoja sodybinJ.uSj visuomeninėje gamyboje Kaimo
sn: ūdoj
tarti. Jury komisija sprendimai
>klypus kur c>e kolchozų dar-į gyventojai na: igammę sau mats
J taip pat redo, kad parodoje jau
k.'sval.tikiu augina sau Į to produktų sodybiniame skly
antri metai nerandama kūrinių
daržoves. Nors kcrnunistij vai-j pe, sutaupo daug laiko, nes
vertų $500 premijos. Užtat, se
Natiurmortas.
Aliejus
it. Poee viciutė
džia jau prieš kelis metus pri- j jiems nereikia važinėti po par
kanti Bendroji Dailės Paroda
pažino, kad tie “asmeniniai! duotuves ir gaišti.
turbūt įvyks tik 1986 metais pa-j
atsilankiusieji pasidžiaugs ru ūkiai” pagamina daug maisto j Yra ūkių, kur kolūkiečių gyvasarį, o vėliau ji bus ruošiama;
dens gamtos grožiu, pasivaišins produktų, ir todėl yra naudingi; \uliams skiriamos bendros ga
kas aittri metai. Tai pasitvar
keptais šiltais viščiukais. Blo kraštui, vis dar atsiranda tų nyklos. Čia pat surenkamas ir
kius, dailininkai sulauks -tam-? Detroito Taiger baišbalo klu automobilius ir t.L
išvežiamas i pienines pienas.
, besnių premijų, o Mene Kuri-j bas laimėjo pasaulines rungti Nepasiruošusi policija nepajė giausia tai. kad iš pačio ryto i ūkių priešininkų.
dangų
dengė
tirštas
rūkas
ir
tarj
yra asmenims pagalbiu Kai kvr koiū^ečiams centrali• niu Fondas — vertingesnio dar-! nes. Spalio 14 d. 7:S0 vai. p .p. gė džiūgautojų, triukšmautojų!
pais purskė . smulkus lietiu. ūkis? — S. Markovas :aiškina, j zuotai užaugina bulves, tręšia
bu.
■
.
! (sekmadieni) Deticitc Taiger suvaldyti. Pasipylė gatvėmis au-j
įPrenrijoms skirti komisija stadijone o prieš 4 San Diego tomobiliai, ant jų sulipę jauni Kaip ten bebuvo, visi ’sugužėjo kad kaimo gyventojai, laikyda-l žemę, pasėja ir nuima derlių.
'
Mikas šileikis, '
svaidė visus darbus, dailininkai: ji Padres. Iš džiaugsmo sportinin- mas šaukė-klykė signalizavo, iš-| me į salę, lauke nebuvo kaip mi tuose pagalbiniuose ūkiuose Bet kaimo gyventojai dar turi
gyvulius, augindami bulves, vai nugalėti kitas kliūtis, ypač par
susikibo šokinėti, globes- siplėtė į priemesčius, nesilaiky  džiaugtis.
Parodos rengimų pirmininkas Juozas ALeliulis, Jack Antman^
Publikos
atsilankė
gražus
bū

sius ir daržoves, aprūpina savo duodant triušius ar avis. Kailių
ir Janis Strods. Galerijos atsto-I’ ciuotis. Pydė vieni kitiems šajn- dami eismo -tvarkos važiavo per
rys iš arti ir iš tolu Viščiukų ke stalą, o gaminhj perteklių par-j ir vilnos pardavimas Sov. SąSpalio 19, dieną Čiurlionio Ga- vas Mikas Šileikis. Buvo paskir- į paną ant galvų, įsijungė džiaug_ raudonas šviesas, daug įvyko na
pėjas Liudas Selenis, o jo pa- duoda valstybei. Nuo paskuti-*
^■Įjųje, Iiič., 4038 Archer Avė., ; tos trys premijos po $250 — Ilo-! tis ir minia, šc-kinėjoj plėšė iš laimių.
gelbir.inkas Antanas Siurkus pa-^ nio valdžios potvarkio prieš;
E- L.
gausiai piibhkai dalyvaujant, nai Brazdžionienei (Los Ange-J stadijono velėnas ir nešėsi į na
skelbė,
kad
viščiukai
jau
iškep•
dvejus
metus,
kaimo
gyventojai
j
Ta
netvarka
tęsėsi
apie
dvi
buvo . atidaryta lietuvių daili- les) už kūrinį “Derlius”, Verai ( mus, kaip atsiminimą. Stadijoje
valandas. Kas ta nekultūringą ti ir galima valg^di. Sesės šau žymiai padidino maisto gamybą j
fankųi;kūrinių bendroji paroda. švabienei — už grafiką šv. Ka-- buvo per 50 tūkstančių žiūro
GRAMATIKOS PAMOKA
lės lauke pasiruošusios patiek-' savo sodybiniuose sklypuose. Da i
; .Parodos - ^renginio pirmin inkas, žimiėras $250. ir Rimgailei Zo-j vų, už stadijnno ribų dar kita netvarką sukėlė, reikia galvoti,
ti svečiams pietus po pusę viš-^ bar tuose sklypuose pagamina, j Mokytojas: — štai, perskai
daiL-Mikas Šileikis, pravedė ati- tovienei (Floridą) $250 — už tokia minia- Jaunimas ir vyres kad stipresnis gėrimėlis.
Spalio 16 dieną buvo suorga cinko su įvairiais priedais, Sic-. skaičiuojant vienam kaimo gy-l čiau šiuos žodžius- vaikai eina
,d aryrną. 'pršanešdamas,- -kad pa akvarelę “Gamtos Paslaptys”.
nieji šoko gatvėse, kiti lipo į
Garbės žymeniais buvo )šskir-| stulpus ant stogu Iš entuzias nizuotas kultūringas paradas fanija Paulikienė ir Liuda Ma- ventojui, no 790 kg. pieno 145* f mokyklą su dideliu malonu
rodoje dalyvaują 17. dailininkų
Taiger sportininkams pagerbti, čionienė dėjo į lėkštę viščiuką, kg. mėsos ir po 304 kiaušinius mu. Kas tai yra?
su-,41 ■ darbu. Išstatyta daugumo-- ti -4 dailininkai: Vladas Kūnas] tingo džiąugsmp pradėję muš
o Onutė Selcnienė papildė lėks J per metus. Perskaičiavus pini — Melas! — atsako kone visa
Detr oi to č e n 11
j eo tapyba.' grafiką t ir akvarelė. (Vaitekūnas) už jo Įdomias gra-t tis, net
peiliais, kitus te
Aš visa la‘-. gais, kiekrienam kaimo gyven- klasė.
per 60Č.000
Susirin te" skaniais priedais.
j
. .
" . i
Keramikai atstovauja tik Sofija fikas. Mūsų’geroji Sofija But- ko nuvežti A ligoninę, padegė
ką
buvau
opus
maJJAui,
bet
šiuo
:
ko Kennedy aikstej^i^bas pa
Bųtkrelrę.Į
■'. ? ' ■ . kieriė už Vazą ir jaunasis Tosakė Michigano? ^T&eihiatorius kartu tikrai buvo skanus, norė
Į
mas
Kijauskas
iš
Clevelendo,
.. Įš kitų;' šteitų dalyvauja šeši’
r Ohio, Mikas Šileikis už kūrini i les, patarnavimą svečiams: po Blanchard. Detroito piajoras jau pakartoti, bet jau nebebuvo, | SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
<tailinrhk?3: Kalifornijos —Tlo-Į! Quo Vadis. Domine?.
niai Emilijai Kolbienei, Barbo Cholman Yuong it Taiger Klu- j Ankščiau išvykose 1aip pat bū
na Brazdžionienė ir Herman Pa> Pavėluoti labai geri dail. Jono rai Morkūnienei,’ Sofijai But-^ be savininkas. Pd"*tįrurįipą žodį davo skanus maistas, bet vieno- Į yra seniausia.* didžiausia^ ir turiįęgiausia lietuviu fratemalinė
vilpnįš, is--Arizonos — kun. J. Rntėnio -darbSr dabar Vrar* iška kienei, Sofijai 'Adomaitienei iv faf§ kiekviena/žėitiėjas, tuo,'iri das'ir 'vienoda? nusibosdavo.11 organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
Pomeijka] iš Floridos — Rimvisiems, tkas
___ —
prisidėjo prie šios
x:“’ baigė liūdnas ir džiAngsmingas štai L. Selenis- sugalvojo, pakai- g ^SLA—atlieka'kozirinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
binti Čiurlionio Galerijoje, Inn.,
darbus dirba.
talą; ir nebrangų,. pilni /pietūs | ■ vį.
gąilė Zotov'enė, Mikalojus Ivametinio meno derliaus šventės Taigerio žeidynių laiiilėjimas.
1arp kitų paveikslų. Tenka ap
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS JHLUONUS doleriu
tik 3.50 dol. Skaniai pavalgius ir g
nąjųshižš. ir .Vladas Kaunas, iš
— parodos.
gailėti, kad nepateko jury ko
apdraudę savo nariams.
su senais pažjstmais pasikalbę-'f
Ohio - -Tcrpas ■ Kjjaųskas, iš
švyturio
jukų
M
ulių
misijai, atėjo 4 dienom pavėluo
Svečiai į buvo pavaišinti šam STOVYKLOS UŽDARYMAS jus apie gerus praeities laikus, *8
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško pelno,
Masšachūstts — Jonas Rūtenis,
.nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
tai•
panu
ir
užkandžiais.:.
iš'Xąnad.bs —/Pranas Baltuonis:
pradėjome linksmesnę dali — B
Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas gal j
Stovyklos
uždartį^J
įvyko
Nupirkę kelis paveikslus.
'Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
laimės traukimą. Prieš prade- |
(Gė.-Jhj kąd. J- Rūtenio darbai
Svečių tarpe buvo kan. V. Za
į M^no Reporteris > spalio 14 d. Kaip jau'^fesiau, kad
SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
ątėjo.'jau po pancrtips atidarymo. karauskas, iš Willaw Springs - -į
dant traukimą, kp. pirm.
Insurance, kuri ypač' naudinga jaunimui, siekiančiam
K.. ^Itramaitis, Lh>V.^maitis, į
nius Valiukėnas padėkojo sve-Įs
aukštojo-mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
čiams už atsilankymą ir aukas g
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
r stovyklos išlaikymui. Padėkos * g
iūšp TJMrąį^elbąjtęŲ''Jįjoū, kt. Bųvp., atvykę keli, ameriko$1,000 apdraudos suma temoka tik S3.00 metams.
žodi tarė ir moterų vadovė Ste- i|
aęėiiąg-‘':$&^) •'rcecfesį nai (Įailžrfinkai. Paroda tęsis dar
SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
B>T^Į^‘MOTky'nleTO;;A!
^>Mr<ttI^^ęnė,'LM^<as
ir kitą savaitę. Išleistas iliustfanija Paulikienė visoms talki- |
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus,
jie
Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti
ninkėms,
:
prisidėjusioms
prie
j
’ :ruotas parodos katalogas- ■
2759 W. 71st St, Chicago, UI.
Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:
: Ų, vI?br'Šį^4kfo;'’ --priiiieg'nio.' Ciur. Šeimininkėms padėkota už gėruošos. Po to sekė traukimas, ■
• RtrPESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI
• FANNIE MAY SAL
kuriam vadovavo šaulys Romas 5
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
SNYS
DUMYNAI • KOSMETIKOS Rj
Mačionis. Beabėjo, buvo ir lai
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
mingų. kurie grižo į namus su
Atdara šiokiadieniais nuo
Tel. (212) 563-2210
laimikiu. Taip buvo praleista,
sekmadienio popietė.
MlfcRĄTDRA, Heturiij HteratflrM, meno ir inoEA)
Sekmadi amais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai vak,
rtH m. nietraitiL Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vinaa
D. XT.HLMAN, B.S., Registruotai vaistininku
Igno SlapeBo, Vinco Maciūno, P. Tcsdko, V. Stankos,
f. KtoMo, -'dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičhna tr ▼,
Medlaua straipsniai bri rtudijtJa, ffiustruotoe nuotraukomis k

DETROITO NAUJIENOS
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JAY DRUGS VAISTINĖ

NW.4AGI0S, BET VERTINGOS KNYGOS

Tel. 476-2206

kūrybos poveariafa. 865 puri. knyga kainuoja tik $3.

- , > DAINŲ IVENTIS LAUKUOSE, poetės, rašytojos !r ts»
finlg Idkh) pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai

For constipation relief tomorrow
) reach for EX-LAX’tonight •

HenĄ gėrtatU atrtortg puikiu ftffluml t

Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonigljL
You’ll like the relief in the morning
> Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder.’

’ > VTENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rflkc ayrd)
tap Vooso Adomaičio—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aanM
ymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mtt
ikiranetiais. Ta 200 puslapiU iayr

hi wmLOJJ rrii

iir

Read label and follow
directions.

rSo Tomo-TtmaBntfi
dtaitto Pakalnis k

C Ei-Lax. IhCm T9Q

50 metų studijavęs, kaip

rtflB

Betari
rifors
•Mdta#

Dr.

Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

110.00

luE

mfetkmH 1

Malt
M
■

Irt1 ŪKANU

NAUJIENOSE’GALIMA GAUTI

$6.00
_ $6.00
Miko šOeikio, UUCUA. proza. 178 psL

$5.00

Ji]
Prof. P. Pakaiklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANH0Q.

700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada tr
Set tuT, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį Heltrrini

tr lietuviu kalbą. Jig mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir pro?. H.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius verfimui
Ir patarė mums toliau studijuoti.
i
Paltu (L

12.00

I — Naąjlenoa, Chicago, g, D5 ,

Friday, October 26, 19S4
H»

ip pftrimelBU už tuo®, kuria šį. lajkrąMį įsUigė) rėnuh
už tuos kurie, buvo jo vadovais, redaktoriąib,
riais bei jo darbininkai
Bet kuo labiausiai tenka nustebti, tHuliaii parakine,
TH1 LITHUAM1AN DAILY N1W1
nusivilti tai išklausius kun. V. Būnšelio jubiliejaus pro
Publlihed Daily,
Mondaj
SeUdan
ga, paskaitytu jo pagrindiniu žodžiu. Paprastai} tokiems !
by The Uthuanlap Neiti PubhadiAg
toc.
17* Se. Hahtwd
Chk^ IL 4046$
411-4104
neeiliniams minėjimams, pagrindinės kalbus būna gerai j
paruoštos, gerai išmąstytos ir savo turimu i&akančjos į
'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000
kokia buvusi laikraščio linija, kiek jis pasitarnavo Rųl- Į
Postmaster: Send address change* to Naujienos
tūros reikalams ir panašiai, Deja, jia to nepaminėjo.
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60606
Jis nepaminėjo nei vardų steigėjų, kurie ilgus metus jį
redagavo.
As of January 1, ltdO
meUnu _ ______
$40.00

'

ATffteNOS

Subscription Ratwi:

pusei metų____ ,
trima mėsoesiaiiM
vieži a m mėnesiui

$22.00
$12.00
$4.00

Tiesa, jis pasigyrė, kad Draugas ilgiau gyvuoja ne
gu “Aušra”, kuri tegyvavo tik tris metus. Beklausant,
jo žodžio, atrodė, kad prieš Draugo atsiradimą lietuviai
$45.00 išeivijoje neturėjo jokios lietuviškos patriotinės spau
$24.00
$6.00 dos. Kažin, ar tiesa?
Pagaliau, ką bendro turėjo jo suminėti miestai:
25 cents per copy
Užsieniuos;
Varšuva, Šveicarijos Friburgas, studentai. Juk ne jiemetajss
_ _______ H&00
pusei metų - ; . _______ 526.00 įsteigė Draugą, bet tie, kurie gyveno Amerikoje. Taip
Nuo sausio pirmos
Dienraščio kainai:
norėjosi išgirsti vardus tų, kurie Draugą įsteigė, kurie
LIUDININKAI • NUSTATĖ vaizdvje dokumentą pasirašė iri nu paminklą Soldino miške užNaujienoj ein* k*.«wiien, firtiriaat
Chicago j e ir priemiesčiuose:
sekmą dieniua, pirmadieniu* ir iven- jį rėmė, užuot, jis minėjęs Vytautą Didįjį ant balto žir
į tikc tuoj po karo dar būdamas
.
i --, ' Keikė prezūt.'litui.
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
(AtkeHa-is pirmo
puslapio)
go
prie
Juodųjų
jūrų.
Pagaliau
ar
tik
vienintelis
Drau

metams-----------Visi krašto gyventojai matėj moksleivis. Tuo laiku pamink- t-S’.
; A -\./ •„
.
vė, 1739 So. Halated Street, Chicago
pusei metų-------jl ajeoa. Tele£ <21-6100.
gas pasitarnavo Lietuvos atstatymui ? Ar- jis tik vienin
Buvusio senatoriaus Aquino dpkiunenlą pa~irašančią apygar Jus buvo apleistas ir lenkams
trims mėnesiais
telis buvo atsigręžęs veidu į Tėvynę Lietuvą? Mes ži nužudymas, šukėje ■ nepaprastai į dus teismo teisėją. Filipiniečiai naujienuįlo,*, vietos gyvento$5.00
vienam mėnesiui .
Pinigus reikia siųsti pašto Kone?
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu ra užsakymu.
nome, kad Amerikoje yra ir kiti lietuviški, laikraščiai, dideles aistras Maniloje ir viso,-buvo patenkinti kad ji buvo drą jums, nežinomas. Kąi kas galvokurie kur kas atkakliau kovoja dėl pavergtos tautos^ se FTipinų.s&lose/. Pasklido .gan-1 si - moteris pklausinėjo auko jo, kad ui nacių pastatytas padas, jog^iėi. būąiąs prezidento tų$ vastybes pareigūnus. Ji pa- mr.klas. Niekieno neprižiūrimas,
laisvės. Kurie atvirai pasmerkia tokius mūsų išeivi jojo Eęj riąmloi'Maruos -planas, -nūžur sikvielė net pivzidento> žmoną vandalų naikinamas. Tik po kegyvenančius kultūrinius bendradarbiautojus, kurie ben dyli-š^vo «a>-nįenįfltą.pyiąs|, Jei- hnėklą Marcos kad paljmb'tą.
paminklą suradrauja su okupanto statytiniais^ mūsų tautos išdavikais. .'■tųnužudyto; <1q” čia apsigyvenę lietuviai. Pir, ka
kanjiAfaįtayęs
nd Atakavęs ką jj žinanti apie
1 mas jo globėjas buvo Feliksas
Dalyvio Įspūdžiai iš Draugo jubiliejaus
Be to, kun. V. Rimšelis savo žodyje bendrybe, metė ; Filipinų prezidentopareigomis, Ąųpina mirtį.
tamsų Įtarimo šešėlį lietuvių spaudai. Jb žodžiais ta tąi ,'į jis būtų /. gavęs', daugiau Iš paveikslo matyti, ..kad (Lu ' š.vagždys. Dabr.r paminklą pri
žiūri Julius Sanvairis.
Mūsų lietuviškoji išeivija, Amerikoje, o ypač, Chi- riant, mūsų išeivijoje yra ir tokios spaudos, kuri prisi s;as bsJ^ur'ic -buiu. tapęs krašto razon Agrąva vrą pagyvenusi
Straipsnio autorius susirašinė
cagoje yra užgožta gausybe įvairiausiais parengimais, dengdama patriotizmu, bet prie jos prieina, ir komunis irezfdeiUĮt; Tvirtinamą, kad ir moteris. Veido bruožai, ir bal- jo su Vilniuje gyvenančiu arch.
d^-Vęr taip ne ... .. .. , ... . .
.....
p
tejanti-aji plaukai, kad ir gražiai Vytautu žemkaln’u, iš kurio jis
paminėjimais bei jubiliejais. Tikrai, vieni jų yra grynai tiniai agentai, kurie kaltina ir šmeižia visus lietuvybės .n^gęs sep.;Aguq)or? vrJjS . buvęs
, ..
. ...
<. °
.
sudėstyti, rodo laiko naštą. TeL gavo daug informacijos apie Dakultūriniai, akademiniai, kiti gyvenimo eigoje nusipel centrus ir stipriausias organizacijas. Toks jo. apiben
ir prie
niūrių veikėjų pagerbimai bei sukaktuviniai jų jubilie drintas apkaltinimas yra skaudžiai- įžeidžiantis lietuvis-* j^jžįpąnti^ bė-i^š. ^grindus; to- sėja ant abiejų rankų nešioja
hV’v/v''’
'
‘
"u'
t*
aukso
žiedus,
bet-abiejų,
rankų:
kpįyįsiulpio
pra
stabo
pat ,
.. .
.
-7
jai1 ■ v i/ ■C ;. •
. .■ ką spaudą, suksiantis' ja nepasitikėjimą,. kad komunis
lėktą ir statybą.
Šiais metais-Draugo fleid'ėjąį’—marijonai užsimojo tiniai agentai, ^prieina j, ib prie •pmgo.XWiSK bėro^sį. 'nėriiėgęs. jAįprijiė: jį“ nenorėjęs
tc;sc« kanlu':a ,
paminėti ir šio dienraščio deimantinį 'jubiliejų. Ji jau iš. taip pat yra-pHsidengęs patrio4zi#u? Mūsų risuojūene
'■<
.
• .-u acm&s artritas.
s ■: RANĄR ATSIĖMĖ' 20
anksto spaudoje garsino, skelbė net dalyvių vardus, ku žino vardus tų Amerikoje lietuviškų laikraščiųj • kurie k ilipmų. pj-ezidėhtaš Eežnaft?
Corazun ispaniškai vadiii^si:
KETVIRTAINIŲ mylių
rie Įsigydavo bilietus dalyvauti tokia proga ruošiamojr tarnauja Lietuvos okupantui-. Bet ji nežino, tų, kuriuos . •M^rc<»;^askyre ąukščiausjo. ^r(i;St paįoj$ispattijoje-girtas''
ištirta Be-■;vąrdo.neduodavo moterims, bet
TEHERANAS. Iranas. — Ira
prieina tvarkyti komunistų agentai ir. kaltintų:iri šmeiž Jo
vakarienėje.
nigno'Aų^HP mi.riiės aplinką Filipinij/.salose gražioms- mer- no radijas paskelbė karo vado
Bet kaip sakoma, kad iš didelio debesio, mažas lietus tų visus lietuvybės centrus ir stipriausias organizacijas.
.. jam neda- gaitėms. dwxiavo'"širdies1 varda. vybes oficialų, pranešimą, ku
Bet
gi,
prisimenant
jo
suminėtas
intrigas,
reik
pasakytų
Taip ir šį kartą Įvyko su Draugo jubiliejumi. Atrodė,
apiflausmėji;„šiandien .vardas šilais Filipinų ris sako,.- kad Irano karo jėgos
kad tokių intrigų daugiausiai prirašoma ’Drauge les ■-b<>^' yaMybės /pareigūną,.
.Ujamas' Vakar atsiėmė iš Irako.,4 metus
kad šio jubiliejaus pati iškilmingiausioji dalis buvo tik
ir patys jo leidėjai atleidžia tokius- redaktorius, dinaišt- ’ar;Įa^Š;to.pffietU. .Tętenm.pibpi-; .
, • •-/■
"
raikyta. 20 kėtviptanių mylių pa
“Martinique” restorane paruošta vakarienė. Bet ir ta
.nrnJ^
'StšiaaSfe-'vsfdcFY^riii
sūdą'
,’
Os
k
>
s
>
pąvaiHiė
,
taip
.pat
reikšjon, kurie išėję, vėliau kelia jiems bylas, reikalaudami
sienio plotą. Atrodo, "kad irakie
vakarienė daugiau buvo panaši Į Draugo rėmėjų suruoš
rytąĮt^on^j^.
Ta^^rezidėn;
mingai
Ągrava
...
r-^kiąrimtą,
tą metinį pobūvį, kuris mažai ką priminė šio dienraščio net milijonų dolerių atlygiiųm.o, Bę to, reik paminėti, tas tMgrco%?g^|rigajp ąisar^)n siis'rūpinimą. Lietuviškai .teijiė- čiai ' nelaukė tokio sŪjna-us ira: niečjų puolimo.
kad tuos- šmeižiamus veiksnių centrus, atvirai kalbant,
išėjtjsį^. ąpelįąctįoįi -cteSgap ptrv/‘/ .'adūUŲsi Rimto Susirūpini75 metų sukaktį.
. Puolimas vyko centro fronte,
/
ininmkę-Goięazon'. Agravą sudaširdimi, liet žiųos tris žo- Ųam.provincijoj, Melnek. kalnų
Gal dėl to, ir spaudoje apie šio jubiliejaus iškilmes la mažiausiai gina Draugo red’aktoriai. * -.. * . **
* * *
bai šykščiai buvo rašyta. Išskyrus tik bendro pobūdžio
Bet tai, kas čia buvo suminėta, tik parodo, kad Drau . rytr ^jnišij^.Jr ištirti/ kas ga- 4^^ filiplniėfiskąi pasako (xj- srityje. Priešas matyt nepasteAquino, i Prezi- 1 azon Agrava žodžiais.
Rep. bėjo, kad iraniečiai, sutraukė gau
vedamąjį ir kun. V. Rimšelio vakarienės metu pasakytą go marijonai iškilmingo — akademinio jubiliejaus su lėtų
:L .
sias.jėgas, pralaužė pasienio liruošti nesugebėjo. Tad kyla mintis, ar nebūt buvę ge dentas^Ma^ęoš-dą.yė- jai visas -ty- (
kalbą.
Įsi veržė į vidų, Irako .ka
Mes esame pratę tokias neeilines sukaktis paminėti iš riau, jei tokiam deimantiniam paminėjimui, pagrindi
ir isa7 PAVSRGTOJE TĖVYNtJB miją.irro vadovybė sutraukė į. \lelmek
kilmingai, būtent: išsamia kalba, suruošta akademija ii* nei kalbai būtų buvęs pakviestas koks kitas nusipelnęs
PinnĮ^ąkįė*, Ėprazon Agrava
LENKŲ SPAUDOJE APIĘ
daugiau^, jėgų, bet. ■ iraniečiai
■ DARIŲ IR'GIRĖNĄ
menine — koncertine programa. Deja, šį kartą, tokio iš asmuo. Na, sakysim, kad ir prel. J. Balkūnas ar kitais. ’ tyripejcy ktąt^maą- Į 0į, mėnesių.
•jierpš vykusiai pasipriešino.
kilmingumo trūko. Ir kaip minėjau, visas minėjimas ri Manau, jo kalba būtj buvusi be suminėtų intrigų, įtą? Ti i>pvo'rariykūsi’^Kaliforniją ir L^nkū teisini.nkn/sąjungos lei Iraniečiams.pavyko atimti iš
bojosi valgiu, tarytum tai turėjo pavaduoti šio jubiliejaus rinėjimų. Ir iš viso, kodėl tokiomis progomis nepakviestb :apįrąųSinŽj'b"' pabėgusį Filipinų džiamas savaitraštis. Prawd* I Žy_ Irako 20 ketvirtainių pasienio
ir nepagerbti mūsų lietuvybei nusipelnusių veteranų-? kąriiioidėnęs: < /kąij, dalyvavu.si cie (1984 m. Nr>34.ir 35) iš- mylių, kurias irakiečiai pralai
pagrindinę dalį — meno programą.
Miško kė keturis metus. Irakiečiai yra
Bet ko labiausiai pasigesta tai tokia proga suruoštų
Čikaga, K. N, ,S.. pasjkjėąimnie, ",'pąlbij<><jųsį. prėzi- spausdino strea.pšnį
'derito
"ir aib’&gusį i Amę- prio MysIiboVzo paslaptis“, ku pasiryžę-ginti akintą Irano že
pamaldų kurioje nors Chicagos lietuvių bažnyčioje. Tuo
yr
Yiką, iĮifęfftjąviisį rasenate k om i- riame* plačiai aprašoma Dariaus mę. sako oficialus Telierano ra
labiau tokios pamaldos Draugo sukakties proga pritiko
dijo pranešimas.
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI tetą ir ^ąyėęį -treųrtiįriio. teises. -Girėne, skrydžio istorija.
suruošti. Juk šis dienraštis buvęs katalikų laikraštis, ne
feorajįbn, Agfeyą • praeitą pi r____
_____________
Straipsnio autorius Zenon Nomažai yra pasitarnavęs lietuviškų parapijų steigimu bei
nfedlenį atvežė-prezidentui Mar- wopolski, augęs ir mokęsis Star— Ketvirtadienį aukso unci
cos tyrimo davinius. Visų aki-gardo apylinkėse; Dariaus-Girė- ja kainavo $339.
jų išgarsinimu. Be to, tokia proga katalikai yra pratę
i
Chicago $45-00 per year,. $24.00 per
Jx month*, $12.00 per 3 months In
other USA localities $40.00 per year, > Kanadoj*:
$22.00 per six months, $12.00 per
nietanu Jiree months. Canada $45.00 per year;
pusei
metų ___
-<her countries $43.00 ner year.
vienam mėnesiui
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tojų galėtume priskirti: kan. M. Daukštą, S. Dau apeliavo į apsišvretusnr žmonių- (šlėktų) sąmonę.
Savoji kalba- yra tautos gyvybės palaikytoja,
kantą, vysk. M Valančių, dr. J. Basanį-Basanatautinės dvasios veidrodis, tautos sielos išreiškėj a
vičių, dr. V. Kudirką, prel. prof. dr. Jį Mačiuli moninguiųą ir padarai įjuos, aktyviais- savo krašto ir jungtis esamos tautos kartos su buvusiomis ir
SIMONO DAUKANTO
(Maironį), kan. prof. J. Tumą, arkivysk. prbf: P- piliečiais./, švietėjaiugejė męi|ę gimtajai kalbai, būsimomis. Pagal filosofą J. Herder (Briefe zur
LIETUVIŠKA VEIKLA
Karį-Karevičių. Vydūną (dr. V. Storastą), vysk. kėlė jįos grožį, rie^ė
;j<Įs; vartojimo ribas Befoerderung, I, 146): “Kalboj gyvena visi tau
,Rr. Brazį, mokytoją Juozę Vaičiūnienę, etc., kurie Gii; griežtai.'k^fcąya/Įu^DKitde ją užmiršo. . . tos minčių turtai, jos tradicijos, religija ir gyve
(Tęsinys)
gyvu žodžiu ar raštais ir savo pavyzdingu lietu- švietėjai vai?džju jMįAakojimū Jmėgino išryškinti nimo dėsniai, visa joė širdis ir siela”.
tautinė sąmonė
višku gyvenimu bei lietuviškais darbais mok&lfe' įgavo- mintis,
principus, todėl
• t
(Bus daugiau)
Ir jis pats mokė lietuvius, kad jie do tuvius būti gerais, sąmoningais lietuviais hr dar vyravo .didaktinė literatūra.-?. ‘Romantikų suforrai gyventų, mylėtų vienas kitą, laikytųsi buotis savo tautos ir tėvynės Lietuvos; gėrovai ' mojuotą “neigiamos
.įtakos” koncep•/
savo tautinių apraiškų ir darbuotųsi savo tautos kad lietuvių tauta amžiais gyventų.
idją. perėmė. 19 a..’pradįii» lietuvių švietėjai. Ji
Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės
gerovei, o ne svetimiems, tokiu būdu pasidaryda
ra vo. ruožtu buvo- teora^niu tautos vienybės konLIETUVIŲ TAUTOS ŠVIETĖ.!AS
mas tikruoju lietuvių tautos mokytoju.
cepdjpH. šąftiniHi Sk 1
D . Poška kvietė “Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos
Kad geriau pažinus S. Daukanto lietuviuką
. griebėjams pirmūurift formoje. Kas norėtų .šią knygą įsigyti, tai prašoDr. A. Maceina (141 p.) konstatavo: “Kas veiklą, reikėtų paryškinti romantikų nuo švietėjų “vicngcnČiūB” vfenyt
i’A Jię aįškino priežastis, mas parašyti tokiu adresu: Mr. Jurgis Jašinskas,
jaunystės metu gimtosios kalbos neišmoko tobu skirtumą. Šiuo klausimu pasisakė B. Gerttelfe ,rūpeįo savo kr^Jo g,
_ n^kal' ię ękODomiškąi ąu- 761 East 7th St, So. Boston, Ma., 02127.
lai, tas niekados nemąstys tautiškai ir visada bus savo studijoj “Švietėjai ir jų idėjos Lietoj* kurios,,
Kėlias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc
kritikes net krikir
atviras svetimoms įtakoms”. Taigi, tikrais lietu (1972 nt): “Matydami skurdą ir žmonių beteis ’smukdė Lietuvą,
lovos “Simajjo Daukanto lietuvišką veikla”, o 11y i
clanvb^’.
■ .Tf
* f< 7 •
vių tautos mokytojais gali būti asmenys, kilę iš kuiną, o to priežastimi laikydami žmonių tamauda pradėsime Pušėną.
/ .
•
\ f
t H;i ’
tėvų lietuvių, mokėjusių gerai lietuviškai kalbėti, mą, švietėjai reikalavo šviesti žmogų, suteikti
aukaotaK
dąriMtise daugumoj
nes priešingai esant — jie negalės gerai lietuviš jam žinių minimumą iš įvairių gyvenimo sričių. - . reiškėsi^ kaų
į,/Jodai nętrisin- ;
Praeitų- metų Nau i jenų Rtkarooip ėio I. pn
kai mąstyti, nesupras gerai lietuvių tautos būdo, Lietuviškas švietėjiškas sąjūdis palietė valątią- ,g^i mp*ų,Ian
paiaikųnaj i^ęapgermanistL- šėno
anas- “Suritikimas- Montanoj’'. Šiomis
jos reikalų, siekimų, etc., tuo pačiu jie negalės čius, žadino nacionalinius jausmus, jos poveikyje ■ nes mokyklos
ibrędamj jį paž^> dienomis pradėsime spausdinti to paties anto
lietuviams nurodyti tikrųjų lietuviškų kelių, kad formavosi nacionalinė kultūra... Esminis skirtūM1B Hs-sadjfta ’w.ex|jrf<u
nerimtu nans naują romaną “Kova ir meflė”.
lietuvių tauta būtų gerai susipratusi, tvirta, mas tarp romantikų ir švietėjų yra tas, kad pi>-1!*
k.|»aiu .Tad su
Jau minėtu. I
nu
Kas norėtą Įsigyti Pušėųo “Sjuąitiklh^ Mon
ruganti, gyva. Be to, tikriesiems lietuvių tautos mieji, ‘abstrakčiai samprotaudami ajųe
51 p s VmsLat įjvo • ’TA Nupratęs savo l> '•
-4^1 j tąnęj” ar kitus jo--leidinius, prašome kreiptis
mokytojams reikia gęrai pažąti lietuvių tautos savo krašfo praeitj, mažai rūpinosi
a
g į Genutės leidyklą. 327 psL $5; Petras GėV'-ila. 20( 8
laimingus ir nelaimingus įvykius, kurię lėmė ir bos puoselėjimu, tuo tarpu šviesėjai altk
3U
<iup
.;S,
[ Hobson, Hot Springs, Ar. 7191?.
lems jos likinr Taip pat jie turi trokšti lietuvių savo krašto sodiečius gimtąja kalba, fon
- ■ i. įpt’jvm
tr
ra 41 bi
tik gero ir jos likimu ir gerove rūpintia- tuvių literatūrinę kalbą. Jei romantikai
«rur rir«A
* r*j*•**<»■*
Fr.dav, Ck
>er X, 1984
W 1
Tad, atrodo. £i ie tikrų lietuvių tautos mokyJ. VENCLOVA

ModeraioB poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

Charles Stasukaitl*
FD. LE.
(312) 226-1344

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PRANEŠIMAI

W«5tchest*r Community klinikos

1729 8. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

ašioSM^^.—

Medicinos diroktoriui
1VU S- Manheim Rd^ Weatchaator, IIL

— Chicagos Lietuvių Suval
kiečių Draugijos narių susirim
Tel: 562-2727 arba 562-2728 kimas įvyks penktadienį ,spalio
26 dieną 1 vai. .po pietų, Anelės
Kojak salėje. 4500 So. Talman
TEL. 233-8553
Avė. Nariai kviečiami atsilan
Service 461-8200, Page 06058 kyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti.
Eugenija Stungys
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Riverview parkas

Mikas Šileikis

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103rd Street

GERIAU DUOTI NEGU
PAIMTI

Valandos pagal susitarirų.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

kyklos mokinių kūrinius mato
me ne tik kavinėse, restoranuo
se, privačiuose butuose, trauki. niuose, bet ir taksi.
GELIŲ

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL t27-1741 = 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

KVEPALAI

BALFo piniginis vajus jau
“Pastebėtina, kad tūlų gėlių I
prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL
kvepalai kartais permaino bal
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
OPTOMETRISTAS
są arba visai atima, Batallus h
kų rinkėjai aplankys kiekvienų
1565 metuose pastebėjo, kad gė- , aukotoją, prašydami aukos ša
2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Naudingi
patarimai
ir
įdomus
dalykai
hų kvepalai pagamina sunkumą
kokime sulig savo išgalėmis.
Tikrina aids. Pritaiko akiniu*
alsavime, ir dainoriai tai gerai !
Neužtrenkime jiems durų! Auir “contact lenses”.
supranta. Joal ir Dr. Gabanes
kokinme sulig savo išgalėmis.
Japonai
geriausi
gelių
augintojai
surinko daug ir plačių patyri- 11
Atsiminkime, kad savo nors ir
mų šiame dalyke iš žymių dai- '
maža auka nušluostysime ne vie
Japonų mokyklose inokorqa. adžius. Abstrakčioji teigia, kad norių. Pai yžiaus operos daino- I
nam džiaugsmo ašarą. Yra sa -kaįp iš atriju; stiėbeiiįį ‘įpadaryli jr .nudžiūvusi ^šakele arba nuINKSTŲ, PŪSLĖS IR
rė, Rene’d ^Richrd, pastebėjoj j
koma: “Geriau duoti negu pragražiaūšią puokštę, derinant žie laužtas stiebas gali sukelti pa-, -’kad kai tik jos mokiniai ateina I
PROSTATOS CHIRURGIJA
šyti”
L
dą su dviem jo palydovais, tu-? sigėrėjimą.
-^ri rei-j apsikaišę violetomis, tai jų bal- |
2656 West 63rd Street
rinčiais spalvą, formą, ■ aukštį., kak? ■ vaikjiSs spalvų harmoni šai visuomet buna silpni. Su I
Valandos: įnirai 1—4 popiet,
•pasvirimo kampą’ iri.kitus 'da jos, '-Ekebsma mokyklose nesun pagalba laryngoskopo jinai ma- I
Ofiso telefonas: 776-2880,
'< Norint jaunam mirti rei- lytus, į kuriuos 'mes- nekreipia-, ku įžiūrėti ir riraujaušiu esteti- tė, kad balse liežuvėliai tada yra I
Razšdenciįcs telaf-: 448-5545
me dėmesio. Tokios mokyklos
kia daug kentėti.
paraudonavę. Maname Calvi pa.
Danų priežodis vadinamos Ikebana vardu. Jos
Gėlių auginama daug, bet nie tvirtino šitą nuomonę ir pasakė, .|
atsirado XIII amžiuje. Dabar. kas' -neskęsta; gėlėse- Mūsų kad -ja labiausia kankina gėlės
Japonijoje veikia apie 3000 to puokštės, panašias į šluotas, jie •tuberosų veislės, ir kad vieną
kių mdkyklų, tttfftžių -vidutmiŠ-i ■laiko barbariškomis. Grožio prin kartą alyvų -bukietas jai tūlam,
Florida
kai po 100 mokinių. Ikebana cipas remiasi ne kiekiu, o koky-: laikui visai atėmė balsą. Daug
mokyklos . nevienodų ? krypčių,į ibe. Todėl Japonijoje 'ir prie skur kilų dainorių tatai patvirtina;
DR. C. K. BOBELIS
skiriasi savo pažiūrotnis, kuriaskdžiau&e Bsmuke, -kur nėra nė’ ypatingai jie bijo Violetos. Ro
galima vadinti 'estetinėmis ir n£ti pėdos 'Laisv® žemės, auga' gė-: žė -reidi pri>kaitoma prie kenks- '
Prostatos, inkstų ir šlapumo
filosofinėmis. Pagrindinės dvi Ire, medelis, števi keistos formos rtiingų gelių -ibrytiniai periu- •
takų chirurgija.
kryptys: ■formalioji ir -natūra-1 akmuo arba skulptūrėlė. Labiau mai sulyginami nekenksmingi,
Alioji. Neseniai atsirado trecioji, rsiai Hrėgstainoš iš akmens iškal- nors tūli dainoriai vengia aštrių
St. Petersburg, Fla. 33710
abstrakčioji, kryptis., Forma-jfcs'vazės-žibintai. Ypataigai jų perfun.ir” — Hevelcck Ellis.
TeL (813) 321-4200
lioji kryptis remiasi mokymu,; daug matėme šventyklų kiemuo
kad grožio komponentai
yta:-se. • ■ •
— Dažnai mergaitės padaro
trys: dangus, žemė ir žmogusj Japonų vidaus namu puošimo vagystes, kai ateina į krautuvę,
MOVING
Derinant tris puokštės stiebeliuri} principas neleidžia kokybę pa- ypatingai papuošalų ir depar.
tamentinėse krautuvėse. Moti
Apdraustas perkraustymn
ir stengiamasi išreikšti žmogaus šios Japonijos” viešbučio resto- nos privalėtų eiti kartu su sa
is Įvairiu atstumu.
santyki su tuo, kas virš jo gal- rano siena Visa 'stiklinė. Pro ją vo jaunomis dukromis į tokias
ANTANAS VILIMAS
matyti visą sienos aukštį pra- papuošalų ir depaftamentions
vos ir kas po jo kojomis.
TeL 376-1882 ar 376-5996
Y šokanti, -beveik statmena grani krautuves. Yra visai normalu,
Natūralioji kryptis-atmeta pa
tinė uolia, apaugusi samanomis, kad jaunos mergaitės pasisiū
stangas išreikšti filosofinę min
'augalais, panašiais į.mūsų pa dina sau sukneles. Tėvai ture*
tį Ji sako, kad reikia derinti
PERKRAUSTYMAl
parčius, vienoje šios uo>k>s vie tų patikrinti, kaip vykdomas
pačias gėles ar šiaip augalo ele
toje krioklys ,o apačioje, pačio tas suknelių siuvimas, kadangi
MOVING
mentus:
spalvas,
formas
ir
dyLeidimai — Pilna apdraudė
je palangėje, plūduriuoja van- yra įprasta prie suknelių pri
ŽEMA KAINA
siūti iš krautuvių “nukniauk
Priimam Master Charts
lą, roplinėja didelis žalias vėž tus” papuošalus.
ir VISA korteles.
don
Boats
R- ŠERĖNAS.
T«L 925-8063
lys. "Koks 'orai "bebūtų, visada
i.. .
n i m min
j....„.. .
— Hitch-bike — keliauti ne
paslėpta dirbtinio apšvieti
mo į
krintą Abides špjndu- mokamai. naudojantis ta pačia
• liai — restorano lankytojų iiuo- kryptimi važiuojančiu priva
į taikai •_ palių Ryti, ši palangėje, čiu automobiliu, prašant, . kac
SOPHIE BARČUS
esanti uolos dalis ;priklatiso pa- pavėžintų oet kuri asmenį, pa
mwo tIflMQS VALAMOOt
‘1 stato architektūrai, nes ją rei- gal veikiantį valstijoje įstatymą,
| kejė ^tiTflamioti -‘kaip interjero — draudžiama. Taip pat drau
MtadienUia ir aafaMlfaniato
džiama bet kuriam privataus
Įd&M.
na» fcSO *1 *28 vaL lyte,
WOPA AM
Į Kad
aponijcjje paplitusios automobilio valiuotoj u i pa ve-'
mtylfliįįS, flhktyti kiek- I žinti prašytoją.
tiPgSaUrje. Tos moMar/ci. šzz/aū/enė
■?—-.••

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MOMRNBKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650
TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ -LAIDOJIMO ŠERMENINI
f

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Xik&tes automobiliams pastatyti

ii)iiu.u...ji..j

hi.........

**

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
,

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street
11028 Southwest Hwyn Palos Hills, ULmaii
TeL 974-4410
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

_į

Jjf 1446 South 50th Avenue į
Pfbį;
Cicero, Illinote
E
T
Telefonas — 652-1003 Į
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1. Suvažiavime atidarymas .r
invokacija.
2. Pvezid'umo, sekretoriato ir
komisijų sudarymas.
3 Sveikinimą'.
4 Tarybos narių patikrinimas
ir mandatų komisijų praneši
mas.
5 Amerikos Lietuvių Taiybos
valdybos ir komisijų praneši
mai.
6. Amerikos Lietuvių Tarybos
atstovo Wi’sh'ngtcne praneši-

UAL 1 STATI FOt SALB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

ISSMOKAJIMAMl

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

UTUAL FEDERAL SAVINGS

7. Amerikos Lietuvių Tarybcs
iždo globėjų pranešimas.

Liberty federal /avings

MĖNESINIAIS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

8 Suvažiavimo dalyvių pasi
2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
; Tai. 847-7743
sakymai dėl pranešimų ir jų
priėmimas.
BUTŲ NUOMAVIMAS
9 Amerkos Lietuviu Tarybos
skyrių atstovų pranešimai ir paA NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
1984 metu sausio 29 diena Filadelfijos FEDE
-iulvmai.
A NOTARIATAJ • VERTIMAI
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
lOAmeriko- Lietuvių Tarybos
BENDROVĖ. Filadelfijoje vadinama lietuvišku-ban
JBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
ir valdybos sudarymas.
ku, tapo pertvarkyta i akcijų korporaciją. Jie at
11. Klausymai Ir sumanymai.
f. BACEVIČIUS - BEI REALT3
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
Juozas Kapočius leidžia papildomą L. Enc'klcp&dijes
12. Rezoliucirų priėmimas.
INCOME TAX SERVICE
tomą, šią savaitę jis bus Chicagoje.
13. Suvažiavimo uždarymas.
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
6529 So. Kedzie Avę. ..r— 778-2233
Lietuvos Himnas.
siekia ?23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
Registracijos pradžia 8:30 vduodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
ALTo kilmę, prasmę ir ateitį”, rii’s Šv. Mergelės Marijos Gimi
ryto. Suvcžiavimo pradžia 9:30
J LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Diskusijos — paklausimai pas mo parapijos bažnyčioje.
skyriuose ir ‘‘Over-The-Counter market” (OTC) su
1LEKTROS ĮRENGIMAI
v. ryto.Priešpiečiai 1—2 val.p.p.
PATAISYMAI
10
vai.
pamaldocs
Tėviškė^
pa-]
kaitų ir pranešimų ribose.
ČIA GERIAUSIA VIETA
Šiais ženklais LFSL-PHIL.
Tortu
Chicagos
miesto l«Wbe«, .
(
Suvažiavimo vakai-e ir X Ame
12:30—2:00 v. p. p. — Prieš rupijoje.
LIETUVIAMS.
Dirbu
ir
užmiesčiuose,
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
Minėjimas 3 vai. po pietų
rikos Lietuvių Kongreso išva piečiai.garantuotai ir sąžiningai.
rioje akcijas pardavinėjančioje Įstaigoje-. Kas nori
KLAUDIJUS PUMPUTIS
karėse, penktadienį, spalio 26
mūrinis. Labai geros pajamos,
2 00 v. p. p.—Popietinė sesi- Jaunimo Centro ddžojoje salė4514 S. T»lman Aw..
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo
d., 7:00—10:00 vai. vakare, Lie io: Lietuvių teisėms ginti rei ie. Programoje: akademinė da- Dilelis butas savininkui. Geras invesTel. 927-3559
tuvių Tautiniuose Namuose, kalais pranešimas — adv. Povi lis, trumpa meninė programa ir^tavimas.
adresu:
butų mūrinis su garažu. Pelningas
6422 S. Kedzie Ave-, Chicago, las ŽiimLakis Lietuvi,s Atstovo pietus.
LIBERTY’ FEDERAL SAVINGS
BALFo nariai, rėmėjai ir visa pirkinys.
____
111., įvyks Kongrese atstovų ir prie šv. Sosto ir Lietuvos pa
DĖMESIO
AND LOAN ASSOCIATION
svečių susipažinimas, kurį ren siuntinybės Vašingtone patarė lietuviškoji visuomenė maloniai Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 62-80 METŲ AMt VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
gia ALT Chicagos skyrius.
jo Stasio Lozoraičio, Jr-, kalba: kviečiama šiame minėjime da- Nebrangus.
liability draudimas pensininkasns.
Kreiptis: A. LAURAITIS
Teodoras
Blinstrubas,
lyvauti.
Director of Shareholder Relations
‘ Lietuvos Diplomatinės Tarny
ŠIMAITIS REALTY
4651 S. Ashland Ave^
Einąs
Amerikos
Lietuvių
Tarybos
uždaviniai
bei
reikšmė
dar

Chicago, III.
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
Pakvietimai gaunami BALFo
1
INSURANCE
—
INCOME
TAX
vos pirmininko pareigas
Tel. 523-8775 arba 523-9191
be už Lietuvos laisvę. Diskusi- Centro raštinėje. Skambinti tel.;
* * *
i Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
2951 W. 63rd St
• jos — paklausimai paskaitų ri- 776-7582 .Dalyvavimas — auka
AMERIKOS
LIETUVIŲ
Teh: 436-7878
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
} bose.
12.50 dol. asmeniui.
KONGRESAS
4:30 v. p. p. — Sesija užbai
sufederalinta 1942 metais su §360,000 kapitalu, o 1984
Kviečia’ BALFo Chicagos
giama.
’1984 m. spalio 27 ir 28 d., Qua-'
skrities ir skyrių valdybas.
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
BY OWNER brick bun
t
7:00
v.
v.
—
Banketas,
ALTo
lity
Inn
Midway,
5001
W
;
79th
'
h
galow in Belmont Central
dolerių.
i
pirmininkų
pagerbimui
viešbu

St., Burbank, IL., dienotvarkė:
ARVYDAS
KIELA
area.
6
bright
rooms,
wall
— žum. uKarys” paremti ka_
C. S. CHELEDEN,
Spalio 27 d.,šeštadienį: 7:00— čio “Starlite” salėje.
Spalio 28 d., sekmadieni: 9:00 vute rengia Ramovėiiai, Šauliai to Vt all carpeting, ^aluilL
Emeritus pirmininkas
9:30 ryto registracija.
Chicago, IL 60629
ir Birutininkės spalio mėn. 28 stoims, plus full in-la/W
*
8:30 ryto: Kongreso atidary ' —10 vai. ryto — Kongreso ka- diena 3-čią vai. p. p. (sekma- apartment. Beautiful back
mas, Darbo prezidiumo, sekre ' misijų posėdžiai.
dienį) šaulių Namuose. .
with f lower garden.
toriato ir komisijų sudarymas,Į! . 10:00 v. ryto — Iškilmingos
Visuomenė, žum. Karys skai“2 Call Mr. Starzyk 777-4466.
Invokacija, Himnai, Mirusiųjų pamaldos “Tėviškės” parapijos
bažnyčioje-, 6641 So. Troy St., tytojai ir prenumeratoriai, kvie- |
Tarybos
nariu
pagerbimas,Svei

ALTo METINIS SUVAŽIAVIMAS
'
~
-------- --------- =
e i aini kavutėje dalyvauti ir au-'
kinimai,
Amerikos Lietuvių Chicago, IL.
I
CEMETERY LOTS FOR SALE
10:3Oi v. ryto — Iškilmingos ka paremti žurnalą.
Tarybos pirmininko dr. Kazio
Notary Public
/
Kapiniy sklypai pard.
Amerikos Lietuvių Tarybos way. 5001 W. 79th St., Burbank^
Šidlausko pranešimas, ALTo Kongreso mišios .Gimimo švenčINCOME TAX SERVJCI
44-tojo suvažiavimo, 1984 m. spa I-'inois
pirmosios valdybos narių Juozo M. Marijos parapijos bažnyčioj,
Parduodama
viena
duobė
Lie

PRANEŠIMAS
•iio mėn. 26 d-, Quality Inn Mid-Į
D ARBOT V A R K £
6812
So.
Washtenaw
Ave.,
ChiLaučkos paskaita: “Žvilgsnis i
tuvių Tautinėse kapinėse, Sec 4259 So Maplewood, Tai. 254-7450^
jLhtuvių Enciklopedijos lei4 cage, IL.
.
daromi vertimai, giminiu
tion 4, Block 4, Grave 7. Skam Taip
iškvietimai,
pildomi pilietybės pradyklos
knygas
galima
užsakyti
1:30 v. p. p. — Baigiamasis
binti 523-5540.
.
. šymai ir. kitokie-blankai
t
Kongreso posėdis. VLIKo p;r- Čikagoj šiais vietiniais telefo
V- V 7 >
r mininkc dr. Kazio Bobelio pa- nais:'858-3837 ir 434-0211. Tu-,
£
Naujienose galima gauti
p skaita:'Tarptautinė politinė rai rime dar pilnų komplektų Lie
RENTING IN GENERAL
da ir Lietuvos bylos vystymą- tinių Enciklopedijos, 36 L. kai-,
Nu cmoi AUGUSTINO
PAšKONIO
na
$366.00,
Enciklopedija
Li*
sis
’’
.
Algirdo
Šrlo
paskaita:
“
Jau
Homeown^insurwcėr
S
Į nesnioji karta Lietuvos laisvi- tuanica, 6 t. —
V. Krė-.
Suaugusi moteris ieško mo
knygą apie
' E. Zipolisj Agent
’ nimo darbe”. Diskusijos — pa vės Raštų, 6 t. — $.32.601 į Užsisa ters norinčios gyventi dideliame |
3208% W. tSflySt
Everg. Park, III.
klausimai paskaitų ribose. Kilau kykite šiandien, leidyklos ad bute su šeimininke. Skambinti
60642 - 424-3654
MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
Simai ir sumanymai Komisijų resas: P. O. Box 95, South Bos 733-1283-.pranešimai: mandatų, rezoliu ton, MA 02127; telef. vikarais
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ
cijų. Kongreso .uždarymas.
(617) 282-2759.
:
1

Filadelfijos Federaline Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrove
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JOHNGIBArnS

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

5?
t

Čekį rašykite ir siųskite:
/

jai
ra

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, UI., 60608

'm
rf

BALFAS JAU DIRBA
40 METŲ
BALFo 40 metų veiklos iškil
mingas minėjimas rengiamas š.
m. lapkričio 4 6. sekmadieni,
šia tvarka: ' ’ ;2
10:30 vai. ryto pamaldos už
gyvus ir mirusius BALFo na-

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga
I

e;

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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 $5.
Gaunama ‘‘Naujienose’’"ir pas
Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

PASSBOOK
SAVINGS

fmancinfl

AT OUt 10W 1ATB

I

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
i
Ii
A.
ri-

KAINA — $17. TPersfuntiimi pridėti $1)
Slipt! čekį:
2212 W

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, H 60608

Peter Kazaneuskee, Pre*.
SERVING CHICAGOLA

6247 S. Kedzie Ava.
(312) 776-8760

Darbo valandos: Kasdien: na®
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Sežtad.: nuo B vai. r. iki U vaL i
h pagal susitarimą. *

>

TeL 776-5162
S649 West 63rd Strnl
Chicago, IK 60629

REPAIRS •— IN GENERA).
ĮvairOs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkye
Tek 585-6624

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
ia.

-

advokatų draugija

V. BYLAITI3 '

pagal susitariau

i

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse Į
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna' ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina -» $3.95 (su p
siutimu).

WCTMt RMM

I

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Advokatų įstaiga

O6oa

Chicago, I1L <0629

Tel: 778-8000

■
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