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PARTIJOS REIKALUS

4

KARŠUVA, Lenfcįį Lenkų
vidb-s r kalų n '\?is4eris Urbar c paskelbė, kad lenkų jYclicimes iš viso neprivalome, ten ka jos karininkai pirma kun. Jmgį Pcp^liuška ''pasmaugė, o vė
rių siusti.. ^ ' ‘
' r
-Mes-nepriv^lomie siusti karių, liau įmetė jo lavoną,J Vislę/ už
jieigu nepaskelbia, kad toje vie sisukimo vietoje ^HsidarHiiį
toje yra gyvybiniai mūsų arba tvenk’’ lį.
’ mūsų sąjimgininkų; reikalai.
I Visi trys policijos karininkai
- Jeigu Amerika turės siusti akduKXti teismui.x Teismas bus
savo karo jėgas savo interesų viešas, spauda-ir žmonių atsto
g?mti bet kurioje pasaulio vie vai galės kla^-y.’ * . teismo ei
.
..... .. •
toje, tai karo vadovybė turi gos.
būti tikra, kad krašto, gyvento"; Be to, is 'policijos eilių paša
jai pritarsią tų karo jėgų paskiri linti visi tie aukštieji pareigiu
timui ir Kongresas yra apie vi nai, kurie slėpė žkias apie su
sa reikalą tiksliai informuotas. imtą policijos karininkų atliktą
Amerikos karo jėgos turėtų bū
ti mestos i kovą tik paskutiniu.. Varšuvos kunigo Papeliušk<>s
niomentu, kai visos‘kitos prie^ suėmures, nužudymas^ ir įmeti-^
raonės. būtŲ išbandytos ir aiš . mas..į.tvenkinį labai, smarkiau
kiai nustatyta, kad bė karo jė pakenkė Lenkijai užsienyje. . ; j
gos negalini a7, apsieiti
j Klausimas • buvo sV^stomas
WASHINGTON, D. C. JAV
jSekri, Weinberger* savo pasta-'partijos centro komitete. Lai- t
nesileis'būti įvytos į Centro; ar
bas paskelbė po to.Jcai prezk mojo premjeras Jaruzelskis,. Pa .
’ Pietų Amerikos, kovas,— vakar;
(tentas pranešė apie .6 sovietų smerkti tokie_ .žudymo metp-j.
pareiškę." Kraš to ' aįšaiig<» .sekre
fransporto . laivus,, išvežusias dai.
torius .Caspar Weinberger/,—,
ginklus £ Centi’O. Ameriką.
U . - ?1
—--------bei jeigu bus paliesti ■gyvybiniai
WILLIAM RUCKELSHAUS
Amrikos interesai* tai.-Agrerika
Is TAUPYMO BENDROVĖS
ATSISTATYDINO
kns visCTpfc ttunmfcmis jėgpk

Bet jeigu bus .paliesti' Amerikos reikalai, tai kirsime
visomis jėgomis, — pareiškė Weinberger.

Respublikonų vadovybė pakrypo gerokai į centrą,
kraštutiniai dešinieji pralaimėjo

WASHINGTON D. C.—Trys Karo metu Dole buvo Amcrimetu jam
icspublikonų partijos veikėjaikes lakūnas,
orėjo tapti senato respubliko buvo sužeista dešinioji runka.
nų vaitais, l>et jiems nepavyko. Jis gerai pažįsta hetmių bylą,
Galingiausias yra prezid?ntas, kalbėjo lietuvių susiri
bet antroje vietoje stovi senato se.
Sen. Dele p-kvietė D D,bedaugumos vadovybė.
Jeigu senato dauguma nepri- H i Budapesto konferenciją.
%
tari.a prezidento pasiuhTnui, jsNETURĖJO SMULKI!
j tatymas mbus priimtas, Laljaš
PATEKO BĖDON
i dažnai nuo senato dau girnos
j
j vadovo nutolimo priruoštas pro
OXFORD, Cal. — 22 metų
m
i i jektas visai nesvaislomas.
Dennis Lee Cooper turėjo chrU
j Senato daugumai norėjo va
f
gų, bet rzturėje smulkiu, Jis
•:>
‘
dovauli
New
Mexico
sen
Pete
įSKsgp
l r
■ .
buvo
į ska&yką, k
j
V.
Domofiici,
Idaho ^en. Janir^
•i
garma gauti smulkių už ctu
į A. M c ’(Jure ir Ind-anos sen. Ri
lerį.
i chard Lugar. Kansas sen. Ri- Į
stambiu pirJgų,
J chiiril Dole buvo ketvirtoje viebet neturėjo dol.Jis atsisakstė.
• toje, bet pamažu pirmieji 3 ainu b<kinius,
ištraukė ryšulius
j krito, o su Dole buvo išrinktas
dešimties ir dvidešimt dolerių,
28 baisais, prieš 25.
bet neturėjo dolerių pavienių.
Sen. Dole pareiškė, kad se
,
Tuo tarpu į skalbyklą įžengė
nato daugumos vadovybė turės
policininkas ir liepė jam iškelti
bend išdarbi auti su demokra
rank as aukštyn.
tais, nes resoublikonų dauguma
Jaunas vyras buvo labai nėrsumGžėjo^
vūotas, nerėj-o užeiti į išeinamą
lata^ norė- ją^ o čia dJ>ac įpUicininką^ jį
■sulaikė.
Taikos., priešą bando įvęltj A- ;NORWOOD-KĄBfcįfi.—Jau-^ kes švaros įstaigos veršininkas,/
Sen. Robert Dole, išrinktas senato respublikonų
Pasirodo, kad jis prieš porą
82 metų, srin. S Iron Thur
rnerik^'į^^^bbęt -IĄV vartos naš
-"
■ ......
>v
vciivvvi
kpiSįy^skrybė-.
WiliiąnY;.®pckeLshaus,
vakar j- ’
mond. J:s žinojo- kad jeigu šio- minučių buvo užėjęs į Security
vadas
i . - ...
'tefce.<^^^eaganui atsistatė’
visas
■. je sesijoje, nepranminkaus. tai Natfc n ai banko s k y rių, a įkišo
dininro pąreiškiiiią.
, įveltos .Ji
ii ąpįe pirm minką vSiną reikią ųž- revolverį ir pareikalavo kasinin
y’įjiy^tšė ka>-': Prezidenląs susižinojo sir juo
liečiarijijį''
ŠIAURĖS korėjos pasitarimai su pietų
nuršti. Jis jau niekad nebepir- kės atiduoti jam visus turingus
Atiduoti felefo-nu ir -bandė įtikinti, kad.
i
sąjur^fi
KORĖJA
te
m:. n lakaus, Ta svajonė sen. pinigus. Įiiasiliktų įsteigęs vad'cyvybėje, 1
lai, .tai
l'humond ilgus metus įgyveno,
^;;Rią^5n^'^idąyKjjĄ3ą<i!ilI,543, bet jis, nesutiko. Jis pasitraukia
Prie sienos žuvo keturi šiaurės Korėjos kariai,
Moteriškė atidavė nervr^an
bet nieko iš to neišėjo. Jis tikė
j^kŠĮenes ir^niro vasario 5 dienos.
,
nutrauktos ekonominės derybos
žmogui $13.492 00. J’s susikišo
josi
gauti
davo
svajonei
prila-1
išėjo.' .
4 jSpaudoj pasirodė žinios, krii
; rimą, bet kai negavo reikaiin- visus Pinigų ryšulius į kišen°L : r
PANMUNJON, Korėja.—Pir- abiejų pusių atstovai.
>:
.
TilojaU
'-Iittvą:*;..^^iikta
poli;
.
tikuojančius
W.Rtfęk-Jshaulserį,
•
Jey^rjjAV_ tai į
už ančio. J\s pamažu išėjimi?
Pir minusia buvo aptartos są- go ba.lsų skaič aus, tai supyko.
jos bus'-. tą- ką£ą-. ■eiją,\apkla^fiė^r'.’'kasiTurikė>bet bet, i is atsakė, kad jis atliko pa- . madi?nį prie^ienos turėjo prabanko, bot buvo labai nerriieridėti šiaurės ir Ihetų Korėjos Ivgos grąžinti šiaurės kariu la- :sėjo ir p Bate daugiau nebegrįžo. Į
rs
svaTi[
nieko
ir
nerado.
.
r
•
(grindinį
darbą
Aplinkos
šv:
laimėti.^.<’
i Colorado sen. William. Armst-i
Sfetkr.A WeihbMgdf: jpa'brė^L \'.\'l&kifėni«jpjėt'.■'vą^3is*' išnešė r..’mo įstaigoje,. Jis priėmė Nišą atstovų pasitarimai prekybai von us.
rong taip pat turėjo vilčių, bet I Jis nemanė, kad jam feip
atnaujinti
tarp
pietų
ir
šiaurės
bet
po
eilę
kompetingų
z
pareigūnų,
k*d įjnes/mbkcimės i& Yi?tnainW
lengvai viskas pssisel s. Berijo
Vėliau šiaurės atstovai pra pr- imo neljerado.
Korė
j
cs.
s4Jfci^ą.ąįJ
^4tSiCM>.'Q*
:
k^ic3UĘros
šiau
kuriuos
pastate
į
at
sak
iu
j
—Jeigu’-nfes siunėiiHrre. karius. U
nek-imei, jam prireikė išeinanešė,, ksd pasitarimai prekybai
Bet
tą
dieną
.prie
sienos
įvyko
Tėję
xagis
.
pąšpHiko:
gas rietas ir dabar jie imasi
koveis patJerfįi " tai’TnW.'. turįfne.
dau*- mosies.
atnaujinti nutraukti neribotam
kruvinais
saiskemim&s.
Prie
sie

3
priemonių aplinkos švarai paimtis priemenių-. aprūpint i > Aa^
gumos vado senate išrink ta-s
Iš banko ji casekė direktonos
priartėjo
3
šiaurės
Korėjos
—
?Miterandaš\paWė.
Sirijos
'
•
laikyti,
kiek.sąlygos-leidžia.
Atrius,kad jię-galėtu, atlikti.
.. ,
K
;
.
dalyvavimą oi .i m eterioj Kctucky sen. Alan K. Simpson. rius- Carles Marlines.
kariai ir vierm sovietų karys.
ta uždarinį. Jeigu mes negale-^prezidentui "siekaiY taikos Jimg-rslatyta tarnautojų moralė,
I
Jis pakvietė policininką, .ku
šiaurės korėjiečiai nenorėjo kal Jeigu sen. *IW rsbegalėlų pa
Dabartinės* įstaigos negalima Jis turėjo sekti š. Korėjos ka- j lieti.
gem-s kovos priemonėmis, tai tiirių Tautų pagalba.-,
reigų eiti, arba birių kuriame ris suėmė nervuotą žmogų, y
, palyginti suy pirmininkės Ąin_ . rius pas temo sargus.
D°jsimuclis sėdi Ventura
Burford laikais. Viena afsakin- ‘ Bet kai jie priartėjo prie šie.
VITKOWSKIS NEATSI1MA vau’.ų javuos senatorius Simp kalėjime ir galvoja apie pa da
nets,
tai
rusas
metėsi
kiton
sie• ga tarnautoja, tada; net pasason.
MILIJONŲ
ryta klaida.
< kejo neteisybe Kongreso komi- nos pus^n
Paprašė pietų ko(JIICAGA, III, — Dvidešimt
duoti jbTn priegWarns. Ji gavo kalėjimo baus
MILES
ašluoniu metų Mid-ael Vitkowmę už neteisrngus liudijimus. į
sk:s kurnėjo $1 milijonus dole
| Ruckelshaus pianeše^ preziPr>
buvęs karininkai
; deniui, kad dalrar įstaiga yra Įsakė korėj iečiams sugražinti j rių Illinois loterijoje, bet iki šio
me’o j’s cPr negavo nė cento.
* reikalingoj aukštumoj, • galima rusą.
>Vitkow'kis nori, kad jo laija pasitikėti.
Jie
turėjo
paimti nusą ir grą- i
I’
,
mėjirr :> būdų perrašy;
--------- - ---------—
' žinti šiaurinei* sienos pusėn.
vui, bioliui Dantei ir seserei
— Bcmbė j aus polic i ja
Bet ves spėjo sienos liniją per-1
> k temdinėjo 800 viešbutyje bu žengti šiaurės korėjiečiai, pie- ’ Eilėn n.
sudėjo
vu si u ten įvairių žmonių,
treciai paleido į juos kelis šu, . ,
.
ko laiminnerado nei vieno įtariamojo, ku rius.
P°
3 dai* lr
gą tikėtą.
ris nušovė britų atstovu Cbon.Vienas šiaurės Korėjos karvs
Ketvintaderų V rikowskis išgaille.
buvo užmuštas, o kt. 2 huvo su
MTM FAUttn.
dėstys 5 žnrunių komisijai, ko-}
žeisti ir nukrito ant žemės.
errašyti
dėl jis nori
' šiaurės Korėjos karininkas išbilietus.
i liaužė į pietų pusę, kad galėtų
*
SUWDN
j atsivilkti ružestąjį, bet pietiekas jam
: čiai paleido į jj Wias kulkas ir atsitiktų. tai n ekas inieko neuth
nušovė.
gautų, o jeigu bus IH-rrašyta,
orea
Žuvo visi keturi šiaurės Ko- tai jie savo d'.lį g? ų
500,000
. rėjos kariai.
NSAN
Federalinė valdžia atskaito
TAEGU ’
Pabėgęs rusas buvo nugink, 20''? iš laimėtų pinigų.
į luotas. Vakare jis buvo nuvesKAL&NDORfciJS
KWAHJU
[ tbs užfrontėn ir apklausinėtas,
— Romos policija stengiasi
i Jis visų laiką svajojo apie pa- suimti užs??nin pabėgusį Kb>
F^apkncio 30: šv. Andriejus Ap. v- •
■ <_
».
53,000
* .
cw
u
f-j
i- tegimą j piehs. Jis paprašė, nietj, planavusį nužudyti JAV
Justma, Sangardas, Linksmuole u . .
. . .
.
7
{ *ad jam leistų pastekli Amen- amfrEK&dos tarnautoj us.
Pawnunjam srityje Į pietų Korėją atbėgo sieną tikj am am Saulė teka 6:57, leidžiasi 4:21. ką, kur gali būti jo giminių.
u nes at— Ketvirtadienį aukso uncija rinęs rusų karys. Pietų korėjiečiai norėjo jj pasigriebtFir
prana
Antradienį, susirinko karo
is, gali pelyti.
vadai pasvtariimM
Dalyvavo kainavo $332 oo.
nuvilkti j šiaurę, bet jie buvo nušauti arba sužeisti. _,fe *

:š vietoš

,rą- rūpecCMį, kiek kisepcje penų I

,& gyvena sau žmogelis sveikas.'
• Moderniški kūno ir tatios dak- <

TT

gebo ligų priežastimi yta ne)
vien cbidusterinąs
nikotinas,'
LkU%idU kaip
metų turįs-aiJ bei taų> pat nuolatine nervų j
u>cKarią buvo paklaustai, ka.p uz lai paKalunia..
Į įtampą, rūpesti?, baimė, net ueJis. gyvenu kad tokio amžiaus
Dar taip neseniai būvu kalba-J vykęs veitybinis ar lytinis gyve
suk-.ukęs, dar vi> nesiskiria su ma ir rašoma, KaU reikia valgyli! nines. Ziuogus, kuns yra pa-'
pvgke ir guineas buteliu Ais.i- kepenis, vartou daug cukraus, tenkinus sa*o gyvenimu ir suvoxynxts buvo paprastas Iki Ui kiaušinių, medaus ir vitaminų darbu, rečiau rūpinasi ju »da duo
amžiau- negeriau , nei u- taOlecių. Dabar jau tie ualykai »s ir salotu lapais. Rečiau jį ir
neoemauoje. Net sūris ir augali nelaukti skausmai užpuola. Pato
Aian h numylėjau“—
i uky.mas i valg^ ma- niai rieoaiai turi cholesterino, organizmas “pasiprašo”, kokio
Žydėjai — plasnoja!,
pagalimuoju metu yra virtę nekalbam jau apie pačirškuną .maism ir kiek jam reikia. Prisiaktualiausiomis kai kurių lietu- bekono miukį, iš kurios tas juilme tik vaKus. lupinėjasvių laikraščių temomis. Neminė iiiekadeja© cholesterinas varvėte! -čius iš molinių krosnių akmeauPasauly skrajojai—
damas vardais nei laikraščiu, vaiva. Jautiena mėsa ir jos rieba kus, nes jiems trūkdavo kalkių
nej juose rašančių, vis dėlto no lai jau esą nebepavojingi, jeigu
Dainom tinklą pynei,
Visų rūpesčių rūpestis yra
nu pabrėžti, kad dažnai papras gyvulys buvo tinkamai šeria-1 ,
■ žmogaus sveikata. Prisiskaitęs
ti skaitytojai toje patarimų ir raas. Tik reiktų pasiklausti mė
medicinišku "peklos knygų” ar
Tą širdies dievaitį,
grasinimų juroje nebesausigau- sininką, kokiu maistu jautis bu
straipsnių, dažnas pasijunta ;be-.
adftiep kar yra geiai, ;r kas blc^ vę šertas, ar viščiukas, lesintos.:
sergąs Visa tai išnaudoja vadi
gai, kas sukelia vėž^ u kas nuo Oi jeigu ne, tai reukukis juoda.
namosios Health Food Shops,
jo 'apsaugo, ko reik a vengti ir duona ir salotomis.; . / '
1»i
Eini prie altoriaus,
...
I parduodančios sveiką maišią,.
ką valgyti, kad širdie^ arterijos
Medicinos patarimuose skaitt>|.įf,.’vitaminus.' Žmogus isigję»
Visa gamta žydi;
neužsikimštų. Kartais net pa
mė. kad dirbtinai vartojamas vą« j naują rūpestį, dažniausia Įsigy;
Takas rožėm klotas,
i
vyzdžiais nurodoma, kad ana,
. tanaiiųį perteklius yrą. tiek pat} ja.ir naują ligą.
■
..rš
■/
Tave
gėlės
lydi.
va, jaunas vyras neteko plaučių,
, keiiksmiugc s, kiek jų txūkūmaš.!|
B.
nes rūkė, o kitas mirė kepeni
■v^i^fų, eašytpp.
Baibata. Gift-j
------------------ —
•’» 3
kio numerio bankas reikalauja.
- Atrodo,, piktas. Tėve?
Užmovė žiedelį.
mis; ne&liriego. sukhuką.
žiancb (73 m.) sakosi .'šuvarto^a&H! ESKIMAI ir AMERKIECIAI į
- Esu. didelėj bėdoj, Maiki... :Visi atsako' paduok numerį.
Sakykite kaip iierite,;bet perdef
Prisiekei mylėti,
- Užuojauta, Teve. Kas per 1 — Jau n aš nesuprantu, 'leve. Į
tas^fetwizavrmas' ir gąsdiąimū.^ Ji 90 vitaiTihuj tablečiųr k^-lid-r ■
Gyvenimu džiaugtis,
— Amerikoje kasmet a-utb? *> ia? KiokiiitaJ jau pasibaigė. ■ — Net pagalvoja.il, kaip sun-Į
dažįiai ir sveiku> žmones*
/r iną. G vien tik praėjusiais n etaisj|
Ir varge padėti.
Ji paraše 10 knygų.
; ■ -'jj mobilių nelaimėse žūsta1 ap£T
kapus- nuvaryti. Nuėjęs į.-sv#5
< • •
J 58.000 žmonių, kadan^ jie nesiA bėdos nepasibaigė, tik prasidėjo. Man atėjo į galvą pasiklausyti
T
ciu|, paragavai stikliuką, < už-’ ■Kas Anglijoje negirdėjo gar-|>
, .
.
.
,
išmintingą daktarą, kui"s pildy— Ar del rmkimų?
•P**’’ »«*«»•
Jaunystės svajonės,
irapkei geros cigaretes dūmą-ąr; -s-c.K .tarbK-eiu vefcjo,
Č'j'.u mano mokesčius valdžių:—
'Taigi,
dėi
rinkimų...
N-ekad
•
.
,
\
liesa:
Ledvnu
gwentoprisivalgei riebaus rūkyto kuįV- gyvo u judraus parlamentaro! .
Tai šliūbo diena;
,.
,
. *
neužmiršiu žemaičių gero žo ;Jį=. s;?ke: Savo klubą pirma tu-į
t
jams
eskimams
lengviau
įkalbępiof—-i* jau čilipneji pulsą, ari-lordo Shinwellio. Pries porą me:
Tas prisiminimas,.
dzin: uDėl kvailos galvos, ko^Gm r-i užregistruoti valotijos sostinė
nusipfckH SaMj-tuv,. negu
;»t ęii’dis klebatuoją. O mūsų lęb tto jis dar' k.«ą -.psive^,
Tau bus kaip sapng-^j^^y '*
je, tada gausi tą niuiierį. kurio
vaąbiitų- pasakę, kud tai buvusį «.«ai atSveme'aO metu Sttkakii.;-M,ccnn ••«»«“ JUOS,i»bas skilo perpus- Taip susigin reikalauja IRS, t. y. federalinių.
p’itl ’sveikata...
:
: V įsos jo nuotraukos su pvpkfžr
'
'- k
-X’
Šešupė į
■ STIPRI VALIA
čijome, kad net kumštis kaišio nai.kesčių įstaiga.
j^Įšku ir be sakytijų.<am kiuk-^ thmtyse. Ms,įtc jis sakosi tiTA
._
. ,.
A V jome vieni kitiems pau£«tyti...
-- Sužinojai, Tėve, ko tru-J J
vį^Įo cigarečių pokėĮje ta.' .pay kąįs
valgąs, kas. pakliuva.^Pa-qV ' ‘ —
. :
■
. 5:
j
Alano, vyras jau neberūk©.A Vieni stoja už Mendelį, o ant- ko?
ka.<lrūky.ntas4r:^i Lfriirs! kbiiištas,
l.ė
ALGIUKO NORAI
iuikiUs.
PRIEŠ’ VEDYBAS- ’■
- Pagalvok tik, kokią stipri^
— Ot, pr isidariau bėdos. Už re j
,
į* .. •'
,
.• j- Av'k*’:mkia,tureti.’
— Sveikinu tave, Feliksai, ši
— Skaidymąsi dabar madoje, gist raciją staite reikės sumokėti
■— Algiuk, tau greit sukaks
nį^bet ir kišenes vėžį. Bet įiii- Shi dwell atsake;- Savt>\vaistiJbĮf. — Taip, mano valia stipri.
Tėve- Skaldymosi draugijos, klu ?u, o banke tėra tik du doleriai! ’ 5 metai. Nupirksinie tortą su diena bus tau laimingiausia atei
JiMije vietoje vis dėlto turėtu -aš imu
ku tusjier-dieną.’ Vie-i <
> ♦
ties gyvenime.
penkiom žvakutėm.
bšti kalbama apie saiką, o pasr š .i negalia pasakyti, kūri^ firma p; GERAS SPRENDIMAS? - . bai, bendruomenės. Juo dau
v
■
ai' veila skaldytis.
— Bet palauk, mano vestuvės
giau organizacijų,- daugiau veik votį
K.il apif
apie pragariškas
Dragai iškas baisybes,
baisvbss. net'juos
net
•- Už klejaB verta .1 galva pa-1 ~ Geriau W^kite penkis
gaminą, bet!ių vaiste var-^,.
- - - . >. . .
<
...
įl
i *
Prūsijos • katalikus Fritfricho': Tos, -naujosas ugnies užkurilama,
-•ojaigiančias ligas ar kanęįas,, -(ias‘yra whisky-..”- "
Į tortus su viena žvakute.
!
Sakysite, sadAviciia : kregždė’Į ®-'damos susiginfijo, ĮoĮ' Tėve.
1
s
jVIedicinr. ’yra
pažengusi,
ir užsibaigs tavo laimė!
—
Atsimink,
kad
vienybėje
gal
—
Nušnekėjau
vaikeli;
Aš
kal

b^. tuj-būt, dar nei vienoje sri- dar ne privt^nis; Bėt tų ki^gž-l?iAš jų juri.pirmojį žengti prb
PAGRINDAS
RIMTAS
t įe nėra paskutinis žodis jjįtsa- rfzlų gaftma bū^iįprfckaityti'njęrir bu apie savųy bėdas.:^> anų ap- lybe. Už. Lietuvos laisvę v'ūi;
..j’"5 ■-* *t
/
/ TYLA GERA ’BYLA ■ J'
mes
titrimė'vieningai
kovotu
;
‘
šistumdymų
kfebe,
suorganiza—
Tp
k
A-ėį
grįžti
saulei’., uz
jtas. šiuo metų jau pagautas: ha daūg.' Jiį esamair lietuvių t iri 'ktiri turi teisę pirmoji paą-'
; vau oktetą iš savh. draugu, —
r kymas, kaip plaučių vėžio-ir ’tarpe. Ir d,ar kokiu! ^Visi-esame'įjžnfcti vieta- prie karaliaus.
„-8j.- — Tiesa
. . „sakai,
- Maiki, bet aš . tekėjus!. O‘šia.n^ėii kuo tai
—> Ar tavo mažasis- broliukas
aiškinsi?
—
A
subjuro,
žmona
sijdies ligų kaltininkus, bei nię girdėję. Anglijoje apie veną sa-.y— 1 egui tą teisę tun -toji, kuvy1
m- jt 51
- __ J. - . . --1.
f .
jau moka kalbėti? - .
išsprendė I centus PradžiaJ Jr tuos pinigus Koki s koš^s as priviriau...
rui grįžus. 6 vai. ryte.
nesakoma, kas sukelia kra- <’o■ tautietį, kuris jau . beveik-30 ri'yra negražesnė.
— Aš tųa patarčiau tą <avo jI
Į padėjau 1 banką/klubu vaidu.
— Moka. Tik dabar turime
:
'■
t?s ar gimdo- vėžį* Kas žirto- metų neturi ne rmi&osipastdgčs?. -ginčą karalius.
į
—
Matai,
.aš
jau
isaikau...
g
Gaunu iš banko pranešimą, kur klubą likviduoti ir atsikratyti į
jį išmokyti tylėti!
|
atsakė
vyras.
j
sako IRS reikalauja kažkokio nu visų nesmagumų.
♦
*\ #
— Dokui, ?<5aik-L Sako: Netu-i
PRAKTIŠKAS.
'
merio. Sakau: velnio akį, klu
i
' > j i ras
bas nesiurs
nesitirs aei
dėl cmejų
dviejų aoienų*
dolerių- rejo buba bėdos, nusipirko par-Į
pasirinkimas
Naujienose gaEma, gauti -; < •
jlk Vėl gaunu pranešimą, reikalau- sėlį, taip ir aš padariau.
Laimiitė klausia
— Kodėl tu užiugęs nori bū
—
Lik
sveikas,
Tėve.
Saugo

l
ja
numerio.
Manau,-\gal
dabar
AUGUSTINO PAšKONIO ?
ti dantų, gydytojas, e ne okulis
apie finansinius reikalus kalba ki?. kad mušti negauti m.
— Kai tave užauginsiu.
tu?
— Nebijok, aš ten nė kojos
mą kampiuteriais,. ne žodžiais?
— Taigas tyčia neaugsiu,-kad
— Kadangi žmogus turi tik 2
Klati-in vieną, kita: kodėl ir ko- .'.ekelsiu. Maiklu
tu niekad nenumirtum.
akis, o dantų net 32.

TABOKAS, VYNAS IR CHOLESTEROLIS

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

intra melžia ir pieną
kanalizaciją.

supila Į

Kapitalizmas: — Jei jus turi
te dvi karves, tai jūs vieną par
duodate ir perkate bulių.

Už persiuntimą pridėkite $1.00,

REIKALINGAS PATARIMAS

NAUJIENOS, 1739 So.; Halsted St, Chicago, Ill., 60608

kietu viršeliu fcnvt'#
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KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES
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Pagyvenusi anglė pasakoja
psichiatrui:
— Jau senokai aš kiekvieną
naktį sapnuoju admirolą Nelso
na. Bet vakar jis oficialiai man
pasipiršo, ir aš sutikau už jo estekėtt
j— Labai įdomus atvejis, mi
sis Džekson. Kuo gabu jumis pa
t V- Y ”
dėti ?
z
$ Į?"--- '
4 ’— Patarkite, kaip man pada
PaMuJinės sistemos
ryti: pasilikti savo mergautinę
šiomis dienomis, kaip ir prieš pavardę, ar pasrvadiati misis
kariniais liukais, daug yrą kai. iNeteon?
burna apie ekoncnhteies ir poli
tinės sistemas. Britų Financial
PATYRUSI VIRĖJA

._WZ7W

Ht’4-

SKY KIST

— Ar Įpetai mota gaminti val

Sočia Lizinas: —■ jei jūs turite
gi us?
dvi karves, tai
tunte’(ko

etaną

— Galite būk «>mi, poniute.
Aš per da oaetss tarnavau dvi
Komunizmas: -r- Jei jūs turi dešimtyje vietų ir įgyj»u paty
te
karvės, Vd valdžia >£ aljo rimo.
atima -r duoda -jums preuo.

4

PO AVARL’OS
F ašizjnąs:. - Jei j vj’ turite
dyj karves, tai valdžia, jas abi
įvyko avarija. Mašina suvaži
atima tr ymris jirirfftipda pieno. nėjo .progų.
i

j

dvi kirrek i**

Biurokratizmas:

vieną

>Vr

:«<►
Jri 16 tu-

nušali ja. o

w
-* KodH tu manai tad tas pcs yra mokytojas0
— Kadangi sėsdamas. atydSiai 2 pžaūri kėdę..
t ?

«**«****^*"*^*-*^

TORONTAS, ONTARIO, KANADA
'

šiais melais Kh>ią<lo$ Ontario Ofiturio rrovliJčijb:
protflipija švenčia nuo jos pasiPremjerasl°tJ4 m
v.-tdiirinx) 2o6 fyęiįĮ silkaktį. Oiitarių proving!ja yra vieiiii ir diGeib p. Jokubait.-,
džiąusta pąšįponĮpp ęetrtry? Jvi-:
Aiais 1,984 metais, mes Onta
todęl ir šioje provinci
joje yra ojjsigyvenustų jvaifių rio previnrijoj minime §ąvo
tąntybiu žmdnįų Kanadoje. On Istoriją tiadicijas ir jų brendi
tario prųyiorija yra tajius, ne mą — vystymąsi. Tai yra lai
tik ąji.monėfr, oer ii kultūiims kas, kuriuo nerimt atsiminti ir
veikies centru. Jjy* vyksta kas pagerbti tuos asmenis, kurtę
metei pųsarib’nio mastė parodos. per daugeįį metų įvairiais būTaip pat vyksta ir piatau? mas dąis penėjo šiai pccviiieijai
to įvairių tautybių festwahai -- bręsti ir augti.
karavanai, ku-hiose dalyvauja1
Spec-alų dėme<į skiriame
ii lietuviui su plataus masto libl'ns ašmenims, kurie savano
programomis, lietuviškus vab riškai paaukojo savo laiką, ener
giais ir
Lietuviai'takiame La giją, nuoširdumą Įvairioms orruvane y- yra day?I “Vilniaus'’ gaiųzacijoms bei. žmonėms, saj’arflą savo .p^vjlijnput' Detuyiš
ki valgiai ir .įvairi programa k& ®o paslaugom ir supratimu, jie
mėtei sųrilaųkia daūg svetinį
it.,-i prisidėjo prie tp« apylintuiičj’Į lankytojų ii 'ickni hu4rti kc? gerovės, kur jokia mūsų pro
išgar^naj Lietuvą syėtimtaučiįi vincljos v.ddrios programa bū
tarpe? . -ėį' ■ ./> ' ••-yj; u negalėjusi tai atlikti
Tą4 šia’š metais Ontario proą
Iš daugebo tokiu žmonių, gy-i
yirtf*jjat švęsdama 200 metų sm
veliančių Ontorio provinciroj,
kaktį, atkreipė dėmėsi, k Į pų’-.
1984 m- asmenys yra išrinkti ir
t įnit^rapią- žymiuos! lis veikė.bus- apdovanoti specialiu “Bicejūs.pntario^j^yinciioję ib juųsĮ
n termini Medaliu’’ — Ontario.
ėpdPšaneiojięędadiais. Tokių me:
■■ Svknfe-jtviniu Atedaliu,
dąką^ali, žinoma, jau yrą agn.
jkuriiėo taip pat buvo tipdbvąt
.dovanotas.•-•hį'^io^njės-yeikąč
tAiCa'ĘfcvĄJlglijdš.^r.ilienė
jąą ^ųšyų.'Sfąku&iitiš iš’ Tdronj,' i V. <'55'*: - J > - -1 :L'MaD,.:^ra labai ‘ž^alonu Jums
.'f ^ąjp)< itbąiųš yra ylataus .mąfr 1 ipraneš*’, kad: Jūs iš daugelio
to -yisuemeheš veikėjas: Jis yru t sate iš-rih^as gauti ŠĮ medali.
žinomas :ųę tik lietirviū tarpe sa Tai yra drodymas- Jūsų pn uikotovų šakota j veikla,. b et taip pai > savaF.oriško darbo ir rūpesčio
šavo apyliiikės gyventojams. .
žjnoriiąš--i r; k'ąųadiėcių'tarpe.
ft žyteūš/' Kanados; Ajaldžios' atš-- ; -Apd ovattojimų - įteikimas Įvyk >
/kalbose j.-Įparei^iai §4 m. gęųė'džm. mdpesi. Tamstai
I-!ėk\riėnąsdianjaš imigrantas, bns iš'apmesto-praiiešta vieta ir
ktU'fs-pHpsėfeja 'ųąyę grųto kraš-: JąBfąg; ku^ir kada tai įvyks.
šia .proga-;reiškiu Tamstai sa
to;tradf^jąs> yra geresnis ir KaBąęyį- • pilietis. Toks? yra ir Sta vo geriaušiūs ir nuoširdžiausius
sys ųjbkųbąįtįs iš'/Tarpnto mįęs- liųkęjiniiisj. jj •:
Esu Jyms. dėkingas už visą
tOj.již *tiĮ £)tąrįo prdyiilčijos yiĮ
.džjaftųt^teipe dųinėsį .4 Stasių tai, ką jūę savo 'darbu bei rūJĘbkųb^ieid. veiktąrir;jį jvėrtAi’- pesčiii .ėšafė padaręs d augeli ui
dama ąjjdg^pjp^^riĖe^^iu- ■. J taįiiiecūi ir bendrai savo apy■t i Stisio Jjoku'baęfo Tabjąėjinųis linkęš ■gerbūviui.’ ..
Šį; rr^d^į.^įi'ęi^
i]te- \
Nuoširdžiai, jūsų,
' . Wijljani; G. De.yis
šeipjos džiaiigsir.as.hetrisrų * Mėi Gnta’rip-’.J’Fovintijte Prėmjėfas
■ - - p. _ Stisioi .Jokubaiciiii
’23”Ąlhbifibrū! Ayehiife; t:
kpjjek ■Gi." S - j£JokuV ai t is
ifej^erdžijį- ^tyfc.^iėš. pr6|^ : • Toronto, Ontai’ip ’ ■; ■
■’ v • t: * . - L , ' *- r ‘ -- ’• •'«
£GM6R~2S4iTj/i';'. G.< ;? ’•
^rsė

•^i^fb^-Ao^upipet «®rŽĮĮd;ži^j f
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Dail. Poceviėiūtė

M0NTREAL10 NAUJIENOS
MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO
ANSAMBLIS GINTARAS
Atšventė savo 15-kos .metų ju
biliejaus švente 1984 m. lapkri
čio 17 dieną
; ’

‘ \ • ą į.• • ’ •

.. <

-įi

<

Aventey rengėjams. buVo dide liį si^hūpinimo* ar pavyks su
ruošti minėjimo koncertą ir ar
pales .Atvykti publika, nes lay krčio pradžioje lietus lydavo be
sustojimo dieną naktį ir dirnų
negalimą buvo atskirti nuo tam
siu vakaru.

Neturintiems savo masinu ir
dar tokiu blogu'oru. kaipgi nu
vykti į tolimą Austos Vartų sa
lę minėjimui?
Bet kaip tik minėjimo šešta.dienį ir įvyko stebuklas*
Saulutė motinutė ne tik kad
užtekėjo nuo pat ankstyvo ry
to. nutirpindama visus sniegus,
bef ii autobusai, f-taigu baigė sa
vo ilgą streiką ir pradėjo švais
tytis po miestą.

y R y‘-e atsikėlus, ir pažiūrėjus
pro langą j debesuotą lyjantį
dangų, nejučiomis.;. pradėdavau
Ir prigūžėjo į nep^^tai gra
niuniuoti fVargšu piemenėlių dai
žiai šventiškai išpuoštą Fale dau
nelę:
Į į
Saulute, motirute, užtekėk, evbė žmonių — nėtSžOOl
Minėjimas prasidėjo skaidrių
užtekėk-,
t <>< -•
montažu, kuriami vadovavo Al
■ ’Mes maži piemenėliai
girdas'Kličiūs; /■
t
Mums trumpi mundūrėliai
’; Vaizdus ' rodant paaiškinimus
' .Mums šalti,, šalta- :
Bet' L'saulutė
neužtekėdavo,
o įkaitė L/aivu PiečaitytA Kristina
’
-X* '
.
Kličrūtė .ir Vindr^^iecaitis.
debesį uotas dangus pribėrė dau;gybę'sniego! • >;,
i.--;
į, . ,
Visi jie kalbėjo labai gera dik
cija, puikia -lietuviška. tars ena,
bet svarbiausia, kad mūsų auto- lyg tik kąatvykę iŠ pačios NeJbtlsų. ir >helio'-šoferiai- streikavo priklausomos 'Lietuvoj! i
■'jžu visą- menesi jr atrodo, visai
Vaizdai' spalvoti, įębhniškai

Į

? Z ,-

Dante

sUtmislmal apte žsia»
kaitytį -ir cedafesojof
■brnrrG

r’k-TtarpL
» $06 pu-fcA?'

-A

lab:u gerai atlikti. Vaizdus ro

grojo muzika :š gintaro
išleistų plokš-olių.
Pamatėm Gintaro Įkūrėją ir
pirmąjį vadovą Zigmą Lapiną
su penia. Vebau iš jo Gintaro
vadovavimą perėmė Rasa Luko-

dant

ševičiūtė.

Dabartinė vadovė S’lvija Akstina-.rė Staskevičienė.
Vai z <11 tose pamatėme jų va
dovaujamo Gintaro visą 15-kos
metų veiklą nuo 1969 metų ba
landžio 2 d. ■

b Įsus vsai be reiks H ligai d«i- b>’'U*sšl<I?.iais ikjnnmyTdlv Ji
iia/i uer imkr >1 rims. Be pi. kava. Visi vaišinosi, šoko, link
balsai natvraliaii ir gražiau inirioū iki vidurnakčio.
E. kcrrteiiene
fkumbėtu. ■fkrofonits naudoja
tik su menkai> balsais dainininĮŠENTINTA3 KUNIGU,
DABAR ĮSIMYLĖJĘS VEDĖ
Dabartiniame ansamblyje da
lyvauja apie 50 dalyviu, ku
Savo slaūg£
riems vadovauja jauni, buvu
Hitlerin pavaduotojo Marty->
sieji ansamblio dalyviai. Jau
po Bormano tunus Martynas po
minėta vadovė
Siivija AkŠiikaro btivp Įšventintas kunigu.
na.tė Staškev čienė, erke-trą7 —
Iki 19t>4 Vi jfe dirbo kaip miš’cė
Rim.iS Pi< i’ itis, šokių - Kris
nieritis Konge ir vos išvengė
tin?. liličiūtė. dainos — MilHa
masinių žiuiynių.
Bileviėiūte-Ruffo.
Tačiau 1971 m. .jis įsimylėjo
Pasibaigus kcnceilni, kai te vienuolę Burshką, kuri jį slau
vų komiteto pirmininkas Vin gė, po autobąotilio katastrofos?
cas Piečaitis, kuris vadovavo Veithu jjV ją vedė, pareikŠdą*
šventės minej'mui, pakvietė . į mąš, kad' ‘^įįea’ė ym stipresnė,
sceną visus anksčiau dalyvavus kaip tike; imas”.
suis ansamblyje, Kučus, pirmi
ninkus; suėjo Į sceną Jceveik yiATSARGIAI SĖDA
:a, buvusi salėje publika...
'
AR TU AKLAS
Prieš gintariečiuš buvo pą■
. Ar til aklas, sųšiiko auto
statvtas tortas su 15 žvakučių r
vaĮruotę^s, - J susidūręs su kitų
sugiedota “Ilgiausių metų’’.
vąiručtojut.;'“
Į sceną atėjo buvtšyi ansamb
4^ j&sUojpk,-matei, kad pa
lio vadovė Rasa Luke ševičrūtėtaikiau! ' -į
Ružienė, pasveikino nuo savęs
1 nuo Kkrašto vahtybbs kultū
ros komisijos.
5 <
Ina Lukaševičiūtė atva-kugr
.š Toronto, pasveB^iTio nuo to
rontiškio Gintaro ansamblio, ^..v
Arūnas Staškevičius, kaip į;
B-nes Montiealio apylinkė-; val
dybos pirmininkus,
P.aštu pasveikino buvę Gintaro
v.idi.vai kanklių — Seselė Te
resė ir instrumentų — And
rius Laoinas.

Daugybė esančių salėje sve
čių. pamatė save ekrane dar
vaikais ir jaunuoliais būdami,
koncertuojančiais Gintaro kon
certuose ne tik Montrealyje, bet
1 ivririuese Kanados miestuo
se per Įvairias šventes, minėji
mus ir net tolimuose Vakaruo
se. š. Amerikos daugelyje mies
tų ir Lietuviu .Dienų Šventėse,
Europos, Londone per Lietuvos
Jaunimo Kongreso atidarymą
1979 metais. '
- ,
.
Gražiais taukiais- rūbais pa? j
sipuošę, dideliais-būriaivįįąiįiii,
gražūs visur jie iškilmingą! žy
giuoja, šoka, dainuoja, kank
liuoja, groja tautiniais instrumentais.
Tikrai didingas vaizdas, ku
lis atvaizduoja Gintaro per .15
metų didingą veiklą. ■ - . - Toliau sekė koncertą^,; kutą
koordinavo Juozas Piečaina^ 7 į.
Dabartiniai jaunieji, jau -trė?
čios kartos gintariečiai, tauti
niams instrumentams grojant
šoko, dainavo, muzikavo ’labai
gražiai Tik gaila, kad scena bu
vo per maža tokiam iškilmin
gam pasirodymui, ypač šokiams.
Moterų daininnkių oktetas, tū
lodamas tokius stiprins, gražius

Pasibaigus, minėjimo ofięią- I
liai diliai, kuri hūyp suorgąnizuota labai sklandžiai ir. gražiai,. 1
sv<-č ai buvo pakviesti Voisėrpš. <1
Išilgai per vidurį salės stalasį -.tl
buvo su daugybe . prigamintų - į
skanumynu, o vėtau ahtraš stą<' .■

SLA - apdraudžia 'pigiausiomis t
nariams patarnauja- tik
Kiekvienas' jietiij'is
' rSusivienijinreTapaūiteuitl'i

— apdraudžia. irf-’TatijapBiiįfd
r* - - • iHsuranėe, 'kuit
.ankštįfa mokškž-iti jjrjrF
’

’

j

Read label and follow
directions.
C Ex-Lm. Inc.. IS®

ATEINA

« tUĮJUS JANONIS, poete hte Ir Hatrfnjfcal tBterprirtn<M«nte
tr paiftOtoJet tik ®
targle teteko knygoj
JuBara hwlc jrywuimą b pot
ftjK Dabar būtą JJ ^ttrna pavadttti kovotoją oi tmogans t*la«
Uryga pa Adata tarauto. U6 patepta, kriteuoįa ML

• fATYlOWMI WDTBLM *. Srteank* Hb-yh*. t.

$6.00
$6.00

ikio, LIUCIJA, .proza. 178 psL________ __

$5.00

arinės, TRYS IR VIENA Atsiminimai. 172 psL $5.00

AbrHfo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANfiRTTCH.AT 17R
____

7:\
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Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“Thc Overnight Wonder!’

> 14
T.ljr* ttr^^
(Mrtafte t*F
> cctetyi «pte unrec’j » rirte arnrfl. Lterirroje įr pž?
tnaSteig boBėriką
tsyfi ‘nri ±M poatepiw
b*t kafnnoįt tflr M.
ji f f ‘-i

‘y- * ’

SLA -T-kŲapų.-.TO visjėė-lįejajHij''

For constipation relief tomorrow
/ reach for EX’LAXto night. t

SsffrrinL Ltfdtoy* fcrotnsete snotranlomfe. p*ba£foi« disodrm-•riW*irdih|
Ją
|
6rtE<, BaSri
wMhutojt I3B p«* tavfcf* rr* R.i
iiftMtffci Utim W

-• Ų *r’

SLA -i-’wkaš?
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P. STRAVINSKAS

Todėl norėčiau kelti minti, kad VLIKas savo -orgąaų (seimo, tarybos, valdybos) nutarimus ar oficialių jo
reprezentantų (pvz. VLIKo pirmininko) pptvaidrips
skelbtų tam tikrame specialiame spaudos leidiny, pyz.,
kad ii- Eltos priede. Tai būtų lyg ir savo rūšies teisinių
potvarkių rinkinys. JĮ daugis mielai prenuraeru°ty,
VLIKas gal turėtų iš to šiokių tokių pajamų savo
darbams.

(Tęsinys)

Kaip tarp. teisei, žinomoji teisinė figūra (nationalinis
komitetas). VLIKas turėtų'kuo dažniau, kuo plačiau
reikštis- favo ^skundais, prbtestaįs,. , rpemoĮraiįdjŲnais u
Aliais ,pavergtosios tautos vardų daromais1,valios pareiš
kimais tarptautinėrnš institucijoms, taip pat ir viso lais~vojo pasaulio valstybių vyriausybėms. Jais turėtų būti
išryškinta okupanto vykdoma žiaurioji mūsų tautos
priespauda, ypač gi nuolatinis, beatodairinis. pagrindi
nių ir neliečiamųjų žmogaus teisių laužymas ir mindžio
jimas mūsų Tėvynėje.
Būtų labai pravartu, pvz., specialiu spaudos leidi
niu anglų kalba išryškinti Jungtinių Tautų (UNO) pa
dalinio UNESCO deklaruotąsias neliečiamas žmogaus
teises ir šiurpiais faktais pavaizduoti, kaip tos teisės
laužomos ir mindžiojamos okupuotoje Lietuvoje.
ŠĮ
darbą VLIKas galėtų atlikti ir talkoje -su ALTu ir ki
tais Lietuvos laisvinimo veiksniais.

AR TURĖTŲ VLIKas IMTIS ŽYGIŲ KELTI
LIETUVOS LAISVĖS ATGAVIMO BYLĄ
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Riverview Parkas (aliejus)

Mikas Šileikis

Galima būtų paliesti dar ir kai kui-iuos neigiamus
reiškinius, pastebėtus VLIKo veikioje, pavertinti juos- MYKOLAS- BIRŽIŠKA
teisės šviesoje, bet. reikia tikėtis, laikui bėgant, >viskąs
savaime susitvarkys. Kol yra galima, gyvenkime .ge Iš 1919—1920 m.
riau taikoje, pakilioje nuotaikoje, "nenustodami ge*

*

*

PASTABOS IR PAĄJŠK^IMĄĮ
1) Šis klausimas nėra tik teorinis, bet ir praktinės

VLIKO TEISINIAIS KLAUSIMAIS
KAS YRA VLIKAS?

V.

VLIKas reiškia savo valią per spvo organus, ypač
gi jo seimo, tarybos ir valdybos nutarimus.
Šiandien mūsų visuomenė maža ką žino Mpir
VLIKo valios pareiškimus. Ji nėra mačiusi netgi .fierttiorganizavusio VLIKo statuto, pereitu .metų sesijoj -pri
imto, bet iki šiol dar niekur nepaskelbto.

reikšmės,, nes, jei VLIKo teisinė galia tautai atstovauti
nebus išvedama iš tinkamų ir tvirtų pagrindų, tai jo.
VLIKo, niekas ir nelaikys teisine tautos .atstovybe. . ■
2) šiuo klausimu plačiau esu’ pasisakęs kitoje mūsų
spaudoje, ypač gi W62. IV. -12.. d. ‘^Naujienoęė”" (str.
(‘VLlKasrir joi teisiniai :;pagi,indai^), tbdėl tų platesnių;
išvėdžiūjiftių čia ;ir -nekartoju., /
3.) :VĮjKė sudėties.klausimas čia-'paliečiamas todėl,
kad dar ir šiandien (netgi VIAKo gerose) pasigirsta
balsų, jog VLIKe gali dalyvauti ir jųępolitinįs.)(grupės,
ypač gi EB.
* r‘'
4) Apie nacionalinius komitetus pląčiau iiųr. kol.
J. Kairio straipsny “Tėvymės Sargo” 1964 m. Nr. 2(25).
Ten nurodyta ir literatūra tuo klausimu (vokiečių kal
ba). Apie VLIKą, kaip nacionalini ko^tet^, 'žiūr. ypač
gi vertingoje kol. Dr. K. Šidlausko studijoje, paskelbto j
p. Juozo Audėno redaguotoje knygoje "Twenty Yea iri
Struggle f or Freedom of Lithuania” (1963 m. leid.).
Ten nurodyta ir ypač gausi literatūra pavergtosios tau
tos atstovavimo problema.
5) čia turiu galvoj VLIKo Teisių K emisijos. 1946. XII.7
d. nutarimą.
6) VLIKo pretenzijos būti valst. valdžia netu
ri jokio praktinio tikslo, .o jos kelia visuomenės
nerimą.
7) Žiūr. Jaques Maritain redaguotą- knygą “Um
die Erklaerung der Menschenrechte”, Zuerich, 1951.
“Teis, žinios” 1965 m.

Taip, jam, kaip teisinei tautos atstovybei, tas ge
riausiai ir tiktų. Tos akcijos jis turėtų imtis -aišku, pir
ma gerai išsiaiškinus, ar toji byla šiandien Įmanomą
laimėti, ar tokia akciją (ypač, jei ji savo tikslo nepa
siektų) būtų tikslinga ir politiškai išmintinga. Ją vyk
TAISGME KOREKTŪROS KLAIDAS...... .dyti VLIKas galėtų irgi talkoje su kitais laisvinimo
Šio straipsnio pirmoje dalyje (lapkričio 2$ d. numery)
veiksniais, netgi ir su LB.
Dabartinis tos akcijos vykdymas, pasiimtas tik pirmoj pastraipoj 2-roj eik atspausdūiįa “nežiūrint”, o
tam. vienam tikslui sudaryto mūsų politinių veikėjų ko‘ turėtų būti “nežinant”; 3-čioj pastraipoj 1-maj eik at
lektyvo (Los Angeles), mano nuomone, yra nepateisi- spausdinta “laikėsi”, o t. būti “laikė”; 5-toj pastraipoje,

egzaminų gavome duoti 8 klae
c n; atestatus kovo 4 d. 11 asme.
Vilniaus darbo atsiminiau nu balandžio 5 d. 7 asm. ir rug•
23 d (j m prie lenku vai.(Tęsinys) '
miestelenų, aprūpindama juoš-1 džius) dar 7/kurie seniai jau bu
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Likusio nuo okupacijos metwyožnemokytojai; daugiausia žydai,
kiečių jėzuito Pričkaūs Mucker-• i gant Į Lietuvos kariuomenęį keletas lenkų, .o iš lietuvių aš ir,
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II. 16”, o t. būti “19441/; 6-toj-eil. ats. “(rengti ir vykdyti”,:
o t. b. (rengti ir vykdyti): 6-toj pas.tr., 5-toj;eil. ats. sujomis”, o t. b. “su jumi; 6-toj pastr., 7-toj eil. ats. “aisvi iri
f
ir teisė”, o turi būti “laisvė ir teisė”.'

(Bus daugiau)
-tav
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I. PL’ŠĖNAS

KOVA IR MEILE
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)

Jis,rodos, jaučia jos plaukų kvapą-girdi jos kvėnavimą.glamonėja švelnų jos liemeni.OJs-ąd taip ijs
galėtų iš tikro ją apkabinti, prispausti prie sa
vęs, pajusti malonią jos kūno šilumą, jos lūpų
saldumą; kad turėtų ją nuogą, baitą, švelnią savo
rankose, kaip tuomet Teklę. Kad galėtų čia pat
šiene ją glamonėti, bučiuoti, gausiai gerti jos
meilę be saiko, iki apsvaigimo, iki jėgų .netekimo,
švelniame lankščių jos rankų ir baltų, «nuogų ko
jų tinkle...
Genutė priartėja prie pat daržinės. Jis girdi
lygti jos kvėpavimą, mato, kaip judyiąi ir grakš
čiai ji dirba, kaip šliaužia jos veidu prakaito la
šeliai. Jį apima besaikė aistra, meilės priepuolis.
Viskas dingsta jo sąmonėje, visas gyvenimas susi
buria į Genutę. Nieko daugiau nebelieka, tik ji
viena. Nėra nei draugų, kurie, dar nepagiję, tebe
guli čia pat ant šieno, nebėra ko bebijoti virši
ninkų, ms.arbu karinės pareigos, niekas nereikšnieko nėra, tik Genutė, lik ji vigna.
J .s bė -a ’auk, skuba aplink daržinę ant pirš
tų galu, kad :i jo nepamatytų, kad niekas neži
notų. Ji nusisukusi daužo pradalgius, šnabžda
šienas, ji jo žiupsnių negirdi. Jis pribėga jai iš

[•užpakalio, dešine ranka užima jos burną, o kai ir save apnuoginti. Dar momentas ir jis pasieks trypt šlapia alksnyno žemė toje vietoje; kur vyko
riąja apkabina ją per liemenį ir spaudžia prie savo tikslą. Jis paleidžia vieną jos ranką, pasiekia nuožmios Genutės grumtynės su daug (stipresniu
, . .
savęs. Ji mėgina šaukti, bet užimta burna -bafao aavo diržą, ^palaidoja ir nustumia žemyn apa- negu ji užpuoliku. '
— Pabėgo, žaltys. Būtumėme nušovę kaip paneišduoda; -stengiasi išsilaisvinti, bet galinga ■< tinę savo aprangą. Tučtuojau jis nuplėš jos rūbus,
Frico ranka vis labiau ją spaudžia, net jos šon pavartos galingą savo jėgą, ir ji negalės jam pasi • siutusį šunį, ir būtų buvusi ramybė. Ir dabar,
kauliai braška. Ji spardosi ir daužosi, bet ne priešinti. Kas ji prieš ji? Kaip pelytė menka ir dar ko gero, atsives1 tokių pat niekšų kaip jis pats
pajėgia atsilaikyti prieš jo jėgą. Jis laiko ją, lyg silpna, e dar jaunutė, pasaulio ir jo gudrybių ne būrį ir mėgins atkeršyti, — pasakė tėvas, sugrį
replėse, ir -toauikia j netolimą alksnyną. Jos grėbliu pažinusi. Bet graži, kaip^paukšteįs, o užsispyrusi žęs iš alksnyno. — Genute, dabar -būk labai at‘ sargi, saugokis jo. Jis tikrai sugrįš, jęi ne su bū
iškrinta jai iš rankų, ji jau junta tankias alksnių ?&aip ožkytėriu, tai vienas.
šakas, švelnūs lapai braukia nuogas jos koja^
v -,
Nieko, inieko, jis tą jos užsispyrimą jau pa
Bet Fricas nepasirodė - nei tą dieną, nei ke
kliūva už veido, bet užspausta jos burna mažggi**laužė. Jis jau griebia plėšti jos rtūbus/savo aistletą dienų po to. (Seputė pasidarė ląbai atsargi.
tegali kvėpuoti, jos jėgos silpsta. Pagaliau Fricąš.
paleidžia jos burną ir bejėgią paguldo tarp -tankių Ueapskaičiavo. Ji duria piristaiš' į tftri. jo akis, tuo Ji matė gašlias Frico akis kiekviename alksnių
namuose; kamaroje, paloviuose, palėpėje,
krūmų ant drėgnos žemės. Jos akys užmerktos, > £į>aoiu momentu spį/dącsa'jam įojąmiš į apnuo
jjo šUūbfc, .bąisus trošveidas išbalęs, bet ji giliai patraukia kelis kartus gintą jautrią
jautria jo vietą
vieta taip stipriai^
stipriau rad jis nusirita ¥j$uf jąi
•nesukamos jo-antros. Jai
oro, ir jos jėgos sugrįžta. Ji atmerkia akis ir mato ^ųįdam^f
jį ąisįpą išmata Jrajp nebu- kutettM k*
rodėsi, kad ijrąp ir šoks, iš kamanos arba iš pasuoraudoną Frico veidą arti. Didelės jo akys žėri J yysi. Gęnigte greitai šoka ir nubėgi #amo.
l&d Ji* visur jos ft&o, kaip senas,
kažkokiu nesuvaldomu laukiniu džiaugsmu, jo kū
— Mąnaa, Ericas pąajjg pąsigąyo irįe darži Jip- J’
nas slegia ją, o jo rankos stipriai spaudžia jos nės, kai aš varoiau šiepą^
i v^kšnyną ir Raitąs jų kalinas pelės. Jei ji <aipa prie doran: 3
gorpj virtis
rankas prie drėgnos alksnyno žemės. Tiąuja siau norėjo išprievartauti, bet\ąą jąip
Isdūriau, ir neša valgį ligoniams, tai Ji
bo banga užliejo jos sąmonę. Dabpr tas Vokietis spyriau, jis nusirito kąįp kelmą? ir jpūlikau "be- žiūri; jei.semią vandenį ės šufiiio. nųotat ^ukn
gplvą į užpakalį. Ji nujaučia, kad binu^s Frico
Fricas ją išprievartaus, jis baisiai stiprus, niekas staUgiantį kaip šunį.
užpuolimas tora tik' pavojaus signalas, -kad pati
čia alksnyne nematys ir į pagalbą jai nflatakubės. <
— Ar'*tu jį užmu&įft \ . ’ ^'Ų’-' ,*
didžiausia audra j6$ Mat laukia ateity. Ji neJis gali ją net nužudyti. Jai pasidaro neaptiko-,
r— Nftyrėjau kuo. Aš lik ^ršt^e-eiūriau jąm afriirik’n. * * .'' Ų ' * •' \
y. v;
mai
baisu,
ir
ji,
giliai
patraukusi
ore,
ąųrinka
to1 • 1 -j” £ f h. j
r
1
• v H a1“*'
“an buh$ ėMfi^^iuo tik
kiu skapdziu balsu, «ad net žali ūjksmij lapaj
ji^trofikaų.
• ? ,
‘
?
dreba.* Bet tas jos riksmas tetrunką ąfcįnjirką, nes i
—r Reikia pašaukti tgyslį.
r" A. i S SKAf"^ K
& P AinHv --;
tučtuojau aistros kupinos plačios vokiečio lūpos
S|UŽj®ąj£S tėvas tpająu^ąąiaą^keletą vyių.
SKAITYTI DlENUASn "NAUJIENOJ
užgožia jos lūpas. Jis kvaitulio apimtas nori 4f- pasiėmė iąutuvus ir ieškojo alk sayauose* bet Frisiškai ją užvaldyti, jos apatinius rūbus nuplėšti co niekur nerado. Buvo tik išvoliūnta žolė ir

nr' rw ^liirii m ir 11B r TCžatfT

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

*4

Funeral Home and Cremation Service

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

Charles Stasukaitls

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

HL PAUL V. DARGIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
WestchesUr Community klinikos

FRAJNESlMAl

Medicinai direktoriui

Kryti

IM 5, Manhelm RcU Westchest^ I1L

[eškuičių, Šiaulių apskr.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Bridgeporto Lietuvių
Savinimtų Draugijos susirinki
TeL: 562-2727 arba 562-2728 mai įvyks gruodžio 1 d^ 1:00
vai. p. p., po antrašu 3808 So.
Union Avė. Nariai malonėkite
TEL. 233-8553
Service*461-SŽJO.Page’06058 dalyvauti, ir atsineškite dovaną,
vertės $3.00. Po susirinkimo —
vaišės.
Kviečia Valdyba
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sieliu Kaulakis, pirm.

ADELĖS G*RALIENĖS GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

beu negaiĄ.us, nes buvo polici-l
jos susraudta ribotis pasvcikiflttnu*

Sovietų Rusijai okupavus Lie■-uvą. gavo iš Amerikos ambasa
doriaus paraginimą pasiruošti ir
už poros savaičių Amerikos ka
ro laivu grįžti į JAV. Be vyro
ir 0 metii sūnaus p. Gabalienė
nevažiavo kol išsikovojo leidi
mą važiuoti visiems trims- 1940
m. per Vokietiją ir Poitugallją
išvyko į Ameriką ir apsigyveno
Čikagoje. Katalikų federacijos
paprašytas, adv- St. Gabaliauskas vienus metus važinėjo po
lietuvių kolonijas su paskaito
mis apie rusų okupaciją ir Lie
tuvos pavergimą.

kinio stotyje pavalauminkai su
(Grįžusi į JAV Rublia u skaitė
tiko traukinį su. orkestrais, gė
lėmis, Lietuvos himnu- Vago atsidėjo studijoms ir 1930 m.
nas skendo gėlėse. Buvo šv. Peč baigė De Pairi universitetą.
io ir Povilo šventės diena. Pa Amerikoje buvę ‘ įsisiūbavusi
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
kelyje sustojo Dotnuvoje, kuri depresija Lietuvos Vyčių vei
3921 West 103rd Street
proleido antrą naktį laisvoj kėjas dr Račkus pi kalbejp RubLietuvių Brighton Parko
Valandos pagal susitarimą
Lietuvoj. Vakare — ateitininkų liauskus, kad ie lekvų save dūk
Moterų Klubo priešmetinis na-koncertas, priėmimas vyčiams ir rą kartu su jo žmona nuvykti į
Lietuvą vieniems metams ir ap
žinoma susipažinimo šokiai.
tadienį, gruodžio 6 dienų, 1 vai.
žiūrėti Įsikūrimą Lietuvoje ga
Kaune vėl iškilmingas sutiki
po pietų, Anelės salėje. 4500 S.
OPTOMETR1STAS
limybes. Po kiek laiko p. RačTalman Avė. Narės prašomos mas. Vyčiai dalyvavo pavasar- kalvienė grįžo Čikagą, o Adelė
KALBA LIETUVIŠKAI
1941 m. St. Gabaliauskas buvo
2618 W. 71st St. Tri 737-5149 atsilankyti, nes yra daug svar ninku eisenoj Kaune. Marguo p;is liko Laemw-j ii‘ ištekėjo už pakviestas i Clevelandą reda
bių reikalų aptarti Bus renka dama su Lietuvos jaunimu ak adv. Stasio Gafcaliausko. Duk
Tikrina akis. Pritaiko akinius
guoti savaitrašti “Lietuvos Ži
ma valdyba į 1985-tiems nie- menimis grįstomis gatvėmis, ters patarti Į Lietuvą rengėsi ir
ir “contact lenses'’.
nios”. Gabaliautko editorialai
Adelė nulūžo vieno bato kulnį,
jos tęva L Planus sutrukdė auto buvo labai geri ir dažnai .būda
bet tas neirugdė jos entuziaz
Po susirinkimo bus .vaišės.
mobilio katastrofa, kurioje žu vo perspausdinami kitų laikraš
Eugenija' Strungys mui. Dainų šventės metu vyčių vo p. Gababauskienės malina
čių, Po kelių metų Pirsbuigo.
atstovas Viesulas, atsistiiejant
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
šv- Kazimiero parapijos klebo-Į
R-ubbauskaitėr- ir Stašailei Įtei- .
,.
,
,sl.
PROSTATOS CHIRURGIJA
“
. T-x
1 pasaulinę Dfiftodų Čikagoje.; ,nas kun Kazėnas nupirko “Lie
J oniškiečių- .^-Labdarybės ?v
kė aukso- karda Lietuvos lais&
. Grįždami parsivežė motinos ku- tuvių Žinias”. Kartu su laikraš-;
3656 West 63rd Street
ir Kultūros pnėširietirife- stžiririyęi
■?j ną,. kurį palaidojo -Šiaulių kapiValandos: antrai. 1—4 popiet.
č.iu ir Gabaliauskų šeima- persi-,
kimas Įvyks antradieni,• gruo
f
•
P
n
-kongreso
vyčiai
pasklido
nėse.
-kėlė į Pitsburgą. Kiek, padirbė
džio 4 dieną, Vyčių sšaiėjį 2455
po visą Lietuvą ir lanke le gi-į visuomeaima <iarbo p. Gabu- jęs Stasys susirgo stipriu širdies
Ofise telefonas: 776-2880,
W. 47'th Street Pradžia 1 vai.
mines- Adelė lankėsi Pagiriuo-’
Rttidendjos telef.: 448-5545
po pietų.
Jiauskienė nevengė ir Lietuvoje. priepuoliu ir turėjo pasitraukti
se
Ukmergės
aps.
pas
savo
dė

Nariai kviečiami atsilankyti,
• Šiauliuose vadėvave Katalikų ii redaktoriaus pareigų. Kad ir.
des. Klebonui paskelbus, kad Moterų Draisgjjai. Jai vadovau .negaluodamas,
Gabaliauskas
nes yra daug svambių reikalų ap
lankosi vytė Rubliauskaitė, po
jant per penkis metus draugija ■iang dirbo Įvairiose organizaci
tarti.
pamaldų pr.sirmko pilna sale
■ paaugo iš 9 iki' 30 .skyrių. Rėži - jose. Daug prisidėjo prie daž
Po susirinkimo bus vaišės.
vietinio jaunimo. Adelė pasvei- ■
( ir.as trūk4jfdaws , susirinki mus na; kovoiančiu lietuvių grupių
A. Kalys
kino vyčių vardu, bet ilgiau kai.■ ir tekdai^-ri'n'kfsįie viešo pas- kjnsclidat ijor -privediiM'^ prie
;! jkeftm^ ,r.
— ... -. . < Amerikos- Lietavių Tarybos su-j
Upytės Draugiško Klubo
Prostatos, inkstų ir šlapumo
1930 metų.Lietuvos Vyčių Sei darymo. Vienam didesniame
Po susirinkimo bus vaišės.
priešmetinis susirinkimas įvyks
takų chirurgija.
mas- p. GabatiausJeienė- - paskyrė . a eilininku suvažiavime Čikago
Nariai kviečiami atsilankyti,
penktadienį, gruodžio 7 d. Ane
. nuolatine.yyęiu atstove prie pa- je, St. Gabahaiiskas patiekė iš
5025 CENTRAL AVĖ.
lės Kojak. salėje, 4500 So. Tal- nes yra daug svarbių reikalų ap- vasarriiųkų. per 10 gyventu me dirbtą planą suorganizuoti mi
man Ave. Pradžia 1 vai. po pie- tarti.
St Petersburg, Fla. 33710
dų Lietuvoje, p. Gabaliauskienė lijoninį lietuvių fondą. Projek
A. Kalys Jų lanke beveik visus d dėsnius tas buvo atspausdintas “Drau
Tri. (813) 321-4200
1Ųl
.J
j; pavasarininkų skyrius. ir daly ge”. Daugelis tada dar nebuvo
vavo i^tjoninėse konferencijose. pasiruošę šiai idėjai ir planą lai
Dirbo -Saulių vidurinėj preky ke nerealiu.
(Bus daugiau)
bos mokykloj, o vė.'iau—Kauno I
'Apdraustas perkreustymas
prekybos mokykloje Atgaviu
iš Įvairų: atstumų.
Nuo 1914 metų
■•Vilnių Gabaliauskai persikėlėj
ANTANAS VILIMAS
Nagi žiną;: ką pirma mesi, tai
MIDLAND
FEDERAL
SAV

j i Lietuvos sostine,
skui rasi.
TaL 376-1882 ar 376-5996
INGS aptarnauja taupymo ir
namų paskolų reikalus visos
mūsų apylinkes. Dėkojame
Turns už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priim&iH Master Charž®
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
TaL 925-8063

Sąskaitos apdraustos
iki $100,000.
2657 W. 69th STREET
Chicago, IL 60629

Tel. 925-7400

»

III

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4K1MQS VALAM

V
k

Parka

i

7159

MAFL6WOOC

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

IM
4605-07 SO. HERMITAGE
AVENUE
Tri 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
Tel: 652-5245
L84JŲĮ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai k laktojsno direktoriai:

Aikštes automobiliams pastatyti

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

ANC LOAN

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

assuciamON

Chicago, IL 606.32

SANDER STROIMBISKIS (STRQDEN)

CHICAGO, IL 60632

Gyv. ChtoBgoje. Biidgepofta apylinkėj.

ležtadiealala tr whultoWi
SMiee WOPA - 149® AM

GAIDAS ~ DAIMID

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

)40 ARCHER AVFWUF
8929 SO. HARLEM AVE.
Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

LIDEIKIS

njrių amžiaus. GinfiBęs Ch?cagoje, Illinois.

Palikto nuliūdę: 3 seserys — Vera K?iher, gyv. Palos
neigtas, lIL, Fsye ®an<lowski, jos vynas Joseph, gyv. l aion
r, Mich., ir Betfy Olson, j«s vynas Roy, gj-v. New Port
Itov Fia.; didrtecėčios ir sūnėnai: Chris TrucnjAj, Carol
Roger Hrihcr, Dėmnis Bandowski, Donald Bantkvwmona Geraldine ir jų vaikai T<xJd
Niroiį, David
ski, jo XDiona Lirxla ii- jų vaikei: Eric ir
l>ale
jr PhiHip Sanders, jo junona Eifeen bd kiti gi
jai ir pažįstara:.
“
'
;'

12:00 vai. kūnas bug pašarvotas H<il Hp?Iyčk>j, 3307 S. Liluanicą Avė., Chicagoje.

IACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii

TeL 9744410

TASAITIS-B UTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

g ruodžid 1 dieną 9;fc,» vefc ryte bus lydimas

C-iffas nue tdrmadlw. « iki
tadtenlA 8:>0 r»l.
91m* laido* ii WCTV rtMfaa

i * 03 Itoca, UK AM *•»»

o po gedtMingų pamaldų bus teidoj sumas
lietuvių kapirfoe.

8THODOJBSK U)
įmės. (tratigai
kviepapu <a|yrauti laidotuvės* ir
tai 'Al' »Tna Afeia\’e

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

H

Cki«<e, Ifflnav fMtf
TetaL 778-0*4

5 — Naujieną*. Chicago, 8, HI

Friday, Nov. 30, 1984

vcsteio profesorių gerai Įver
tintą darbą, tai praktiškame Jie
no? darbe neklaidimu lietuviu..
»■
1982 metais Algis St nku> vo š;r lo metų suk* ktį- kada
Illinois Universitetui jiems dar reikės laukti dar se
partfosįįr antraeili n iais istorijos sers metu> iki ateis ių šir.driešakiniais paremtą darbą ap e linė sukaktis.
šia proga ve rta primihh, kad
Chicagos lietuvius Mokslo dar
BBAL BSTATI FOB BALK
1BAL BSTATI FOB 4ALB
Namai,
Zarnė — ParataVtaMi r
SI.A
ekoncnušKai
st
pnJ
stovi.
Cfciwi -, 2mw — FertUTiRMH
bas buvo paruoštas ir labai ge'|
rai įvertintas istorijos profe>o-[ Jio gali išmokėti vi^as apdrauDr. V. Tauras š. m. gruo
riaųs-M. Holli. Gaila, kad Chi-Į das ir iems dar liks didoka krū
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJQ
<ižio ni£n. 1 <1. išvyks ilgesnėm
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIt.
cagos lietuviai, rašydami apie j va pinigu, tuo tarpu Romo> Su
atostogoau .
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
Chicagos lietuvius, nesinaudoja sivienijimas vos pajėgia išsivers
Jo pacientai gali kreiptis
dudento Stankaus Saulaičių dar j ti Katalikų yra daugiau Ameri
dr. A. Piįstelninką ar dr. .1. Agbu. Jei panaudotų, tai ir to-į koje, o savo organizacijoje turi
linskitne.
liau nėklaidintų mažai info/ ma/’dU n iiu, negu SLA Prieš
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
šimtą metų įsteigtas SLA visą
rnuotų sava skaitytoju
—Chicagos Lietuvių Spaudos
£212 W. Cermak Road
Chicago, DL
Tat 847-774]
Algis Stankus Saulaitis išklau- laiką skelbė toleranciją lietuvių
kkibu
natrių
susirinkimas
įvyks
sės RliiioL Universiteto Chica- tarpe, raugišką sugyverimią. o
penktadienį, gruodžio mėn. 7 d.
dos Circle skyrių suruko fak Ron.cs katalikai tokio sugyve
BUTŲ NUOMAVIMAS J į
7 vai. vak., Lietuvio sodyboje.
tais paremtu informacijų, o Drau nimo nepa jėgė parodyti.
1 MAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAI • VALDYMAS
Stankus Saulaii s, ruošdamas Visi nariai kviečiami gaustu
go redaktoriai remiasi pageidau
> NOTARIATAS ♦ VIRTIMAI.
:«nivers»i-eto pi < feM riam^ savo dalyvauti, nes reikės daug ką
jamom pasakoms
aplaidi.
Valdyba
Stankus Saulaitis savo darbe darbą, nustatė, kad Naujienos
TD5Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOX
raš<*, kad Susivienijimas L eiu- biro įsteigtos Chicagoj 1914
1918 m. lapkričio 30 d. Mažo (
įą
j
vių Amerikoje buvo įsteigtas metais, o Drangas pradėjo eiti
18£6 metais, Amerikos lietuviai 1916-tu metu kovo 31 diena, bet sios 'Lietu\x>s Tautine 'laryba
INCOME TAX SERVICE .
Tilžėje, atstovaudama knisto
K
•?
katalikai atsiskyrė nuo SLA Draugas (jau šiais metais p.ir i6529 So. Kedzie Ave. — 778gyventojų jrpsisprendimą, pasinėjo 75 metų sukaktį.
IP H-aų mct.js, c. L ei aiu
Jeigu Stankus Sa» lait s būtų rasė Aktą, skelbiantį Mažosios pranj. Zapolis ir jo žmona Eleonora gruodžio 15 dieną,
mos Ktalikų Susivienijimą Ame
Chicagos Mokslo ir Pramonės muziejuje LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
rike/e jie įsteigė lM()2-rai> me buvęs Draugo redaktorius, tai Lietuvos prisuunauM pr.e ben
ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI ......
tais. Stankus Saulaitis šį savo tokios klaidos jis nebūtu pada
ČIA GERIAUSIA VIETA
valstybės.
i Pradės Lietuviškos Eglutes vakarą, papuošę eglutę
Turtu Chicagos mieste
tv.:tinimą paiėn c dukumenta’s. ręs- Illinois Universiteto profe
Dirbu ir užmiesčiuose,
LIETUVIAMS.
MLRS maloniai ™ia Jus šiaudinukais. Įėjimas veltui. Minėtą dieną lietuviai tuSusivienijimas Lietuvių Ameri- sorius jį išmokė^ kaip reikia nu-

STANKAUS SAULAIČIO DARBAS APIE
CHIC A COS IIETUVIUS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Mnyniao. 2. Kliena (sekm.), 2 v. retų būti Mokslo muziejuje.
Svn4h|iusias minėjimas,, vyks geidaviriiū Tūb^iarpif Draugo
ChiaK|oje- AtfakTngb4»ar^ūtoai priešakyje stovi š:o klausimo ne
jau Į jrudeiM^-epęŠsą. gai^iįrei^ Į^inąptiej£;Jie gali net ir -lietuseimui: sa^ Į&dšieliatę yhį- enciklopediįon išgalvotus
kali
nėr ,^ėtų“ sĮ^^4^nįo\'§ėimd duomenis paleisti, kad- tiktai bašąu Ii4p^^fes^^ii^ęt’igas, pa tas jo kurpaliui tikto,
;.ŠS?^P. Tetų suT *•-*--------------------Lietuviams
ir amerikiečiams
tvret-,5
Chicagoje. būtų . naudinga, kad Algis S.
k akies sįjtnas
taip
f*
_
Rumos Ka- Saulaitis kiekvienam Draugo retnL^^Suęiviėnjįi^s inines sa- daktarui pasiųstų Chicagos Uni
■-■i-:-'-.----------------
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KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Tatman

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI :
Tiktai $126 pusmečiui automobili©;
liability draudimas pensininkam^
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Av«^
Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191 ' J

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

see us for

SAVINGS...

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas,.
•
S-gos namuose (2417 W; 43rd i
— Sąryšy su šv. Kryžiaus par. — Naujojoj Zelandijoje rinSt.) įvykstančiame reikšnūngo į
iškeltii____
kinius laimėjo Robert Madon, 9 ’3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
naujo klebono siūlymu
metus valdęs kraštą. Jis ir vėlj^^11^
Akto 66 metu sukakties : ų
liet, kalba šv.Mišių laikymą sek
madimiais’"is bažnyčios į kop- bendradarbiaus su amerikie- Didelis, gražiai - įrengtas -bungalow.
Nebrangus.
Ivčia, šios bažnyčios Liet, komi- čiais.
Programoje Apolinaro
TT I lėtas kviečia lietuvius parapiedono pakaita; dainininkė A 11j‘rčius gruodžio 2 d. 10:45 v. r.
—t JAV vaistų fcįsiiga leido 1
INSURANCE — INCOME TAX
dona Buntinaitė ir Chicagos jj atvykti pamaldoms. Po Mišių
Amerikoje
pardavinėti
vaistus,
Lietuviu Styginis Ansamblis. į
2951 W. 63rd St
I įvyks liet, parapieeių susirinki padedančius ičsigydytį nuo lieDalyvauja šauliai ir liętarVių vi mas šio reikalo apsvarstymai /
Tel: 436-7878
roina.
suomenę.
'
Šv. Kryžiaus Liet. Par. K-tas
MažcsipS’Lietuvės Tilžės Ak- •
i '
"
(Pt.) I
[
RENTING IN GENERAL
to reikšmė prilygsta Vasario
Nuomos
16-tosios. Per jį mes vykdome
šio Akto signatarų testamentą
TOUR DOG NEEDS
HOUSE FOR RENT
;Mfaž. Lietuvos laisvei.
Tuo
reikalu
jums
gali
daug
VITAMINS,TOO.
' Mažosios. Liet. Rėžis. S-džiol
67th & Campbell
padėti teisininke Prano ŠULO
Vidurio Vakarų., Valdyba i
oaniūšta ir teigėjo Alphonse
■ (Pr)|
Unfurnished, 2 bedrooms.
WELLS
peržiūrėta
“
Sūduvos
”
’
a
Heist included. No pels.
išleista knyga su legališkomis
423-4875 after 7:00 P.M.
formomis.
PRANEŠIMAS
Knyga su formomis ' gauna
(Lietuvių. Enciklopedijos tei-'
Suaugusi moteris ieško mo
ma Naujienų administracijoje. '
’dykioš knygas galima užsakyti
Knygos kaina - $3.95 (su per-:- ters norinčios gyventi dideliame
fię oe: care people
Čikagoj šiais vietiniais -telefo
bute su šeimininke. Skambinti
siutimu).
nais: 858-3837 ir 434-0211. Tu
733-1283. .
'
: ■’
rime -dar pilnų komplektų Lie
M
tuvių-Enciklopedijos, 36 t, kai
mą $366.00, Enciklopedija Li
MISCELLANEOUS ,
įvairus Dalvkal- . - •
tuanika, 6 t. — $125.00, V. Krė
vės Raštų, 6 t. — $32.60. Užsisa
Mercedes 350 SA parduodama
kykite šiandien. Leidyklas ad
gerame stovyje. Visi "priedai
resas: : P. O. Box 95, South Bos
Priimame geriausią pasiūlymą.
ton, MA 02127; telef. vstkarais
Galite užsakyti’voSriškas mašinas
(617) 282.2759.J5A; ... į

financing
' AT OUS LOW IATB

a ■

High
Interest
fiid.on Saving

IrrtrrMf Compounded.’
j arid
Qucr/erty

-Notary Public

ASefgeants

Savinas and Loan I
2212 WEST CE8MAK ROAD -CHICAGO, ILL 60608
jptfer Kazanauskas, Pres.
Tel.:.847-7747
JSsn.Tus.Fri.X Thur.9-8 Sat. >1

7 SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

. 484-0658

INCOME TAX SERV1CS
4259 S. Maplewood, T«L 254-7450 Taip,pat daromi vertimai, giminių
iškvietimai, pddonji pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.’J
.Z

'>

'

Aw

:
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Homeowners insurance
Good s&vice/Goodfirioz
F. Z a polis, Agent
:
3208% W- *5th St
Everg. Park, HL.
$0642 - 424-8654 >
M
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REPAIRS — IN GENERA*,
įvairūs Taisymai

Liberty
AND LON ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG

aktyvai 31,000,000 dolerių
KASOS VALANDOS

MARQUETTE PARKE
2615 West 71st St
Chicago, IL 60629
312-737-2110
Savaitės dienomis:
.
.
10:00-6:00
ž Ketvirtadieniais
iki 7:00
Šeštadieniais:
\
S.fcOO-2.00^

TAUPYMO

SUMA

TERMINAS

$500

-19,999

$20,000

-49,999
CICERO
1445 So. 50th Ave
Cicero, IL 60650
312-656-2201

CERTIFIKATAI

’kursas

3
6
1
2
v3

mėn.
mėn.
metuu
metų,
metuu

9.50%
10.50%
10.60%
10.70%
10.75%

3
6
1
2
3

mėri. ’
mėn.
metų,
metų
metuu

9.75%'
10.75%
11.90%
10.95%
11.00%

$50,00 ir daugiau - pagal susitarimą.

1ŲRA — 11% (metinis prieaugis 11.462%)

Antr. 9:00-12:00
Ketv. 3:00- 6:00
Sėst. 9:00-12:00

New York tel.
212-441-6799
St. Petersburg:
813-367-6304 ’

TAUPOMOJI SASKAITA - 9.0%
(metinis prieaugis 9.42%)
SKOLINA tik savo nariams žemesniais
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

’

metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDERAlINė’ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVE, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino,..ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
§8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su
šiais ženklais LFSL-PHIL. '
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo
adresu: 't
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LIBERTY FEDERAL SAVINGS
7 AND LOAN ASSOCIATION
2
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Ilirector of Shareholder Relations ‘
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virs trijų šimtų milijonų
dolerių.
.

C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

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

TORN GIBAITIS

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: Kasdien: no*
9 vaL ryto iki S vai. vakaro.
feštad.: noo 9 vai. r. iki 12 vai A
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
U49 West 63rd Street
Chicago, fll 60629

Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) ,<t>-8700

•advokatų

draugija

V. BYLAFHS

<

. Ir y. BRIZGYS -

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

Nuo 9 ryto Qd 5 vai. p
Mudieniais pagal susi
UM S. Kedde Av
CMco^ Ilk 4062

TeL: 778-8000

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 Į
Avė.. Chicaffo. IL 60629
autorių: 6729 So. Campbell
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