
K

1 Ag First and Greatest
Lithuanian Daily *n America X

Ei§£!j§£2S 
’ The laihuanutfi Daily News

Published by The Luhtan aa New Pubbsbiog Co., lac.

1739 So. Halstcd Street, Chicago, HL 60608
H Ay market 1-6100

• •••«•••••«•• if ••• 
Oter One Million Lithuanian

In The United States

DEVYNI AGRONOMAI DVI DIENAS PRALEIDO
AFGI: ■

AREAS (Square Miles)/

(5L7.4)

kjvy
>‘pe>r '

kad Į
Ižu j 
nuo Į 

; ki-l

Rusai

M
Islamabad 

Rawalpindi* 
Lahore

UKIUS, 

pamatyti farmas.il- 
;inc?s valstijos gyventojai ir far- 
meriai nežinojo, kad Illinois val
stijoje atsiraito sovietų specialis-

* 1 M1 i ♦ Ncgpur
J i * 11 f i ti i
Bcrr&oy ? ■* r* ’■
£ $į ? M 

l'H ii-Į
kl

1,261.597

Pakistan
310/03

Bcnglodesh
55,126

Bangladesh

Pakistan

.. Library of Congress Gr.
’ Periodical Division
^Washington, D. C. 20548

VOL. LXXI

? ■

— VLIKo metai

LONDONO ‘TIMES” PABRĖŽIA PABALTU O 
RADIJO PROGRAMŲ PŲRKĖLIMO SVARBĄ

Įtakingasis Londono dienraš- “lygiai toks-’Pat terminas, kurį 
tis The Times spalio 15 d-, iš-• naudojo. Afganistano okupacijai 
spausdino vedamąjį pavadintą paaiškinti".
‘Transliacijos Į Pavergtas Tau- JJe, Vakan; nori itikinti Mas
ks’’ (Broadcasting to Captive Į v.sav0
Nations), kuriame pabrėžiama.
Pabaltijų programų perkėlimo į 
Laisvos Europos Radiją politinė 
reikšmė. Nors šis žingsnis, anot 
Times, gali atrodyti “nedatigiau 
kaip. eil'inis administracini, pa- .įįtonchėno

NEPAL
BHUTAN

keitimas,” jis j ‘ reikšmingai pa
veiks JAV — Sovietų santy-Į 
knis - '•

The Times pr .mena, jog Pa
baltijo valstybės buvo nepriklau 
somos, ir Vakarai - nepripažino, | 
kad jų jėga įvykdytas jjūngiroas: 
Į ŠSRS-ą yra ’ei- ėtas: “Maskva 
jas. valdo de facto, Bet te-j u r e 
jos tu rėčių būti r.opiiklaušcmrs 
šalys**-.- - ■

Pasak" Lčnccno dienraščio, 
Laisvės’ir Lai-ves Europos ratt- 
jų administratorius puola ne tik
tai Maskvą; juos dažnai iš" Va- 
šingtono. kritikuoja žurnalistai 
ir politikai; Kai kurie jų-pąabe- 
jos ar Pąbaltįjč pibgrėmų pbr- 

’kėlimas;tikrai .buvo išminHngas' 
žingsnis, Pokarinės Stalino- po
litikos pasėkoje, “kai. kurios ’Š- 
vaduėfo^r uyodjungj
tOS į ‘ k.—Al

paversiO&L,.s'^ė^^rat jjo-. 
mis”;
nai pį^^r^^^^^yidęatai,- 
rytų
tojai’’^^tMauvbet kiiris Landy-- 
mas
litines demarkacijos Unijas .‘^Įas 
k vos 'dŠinęirhudjąjnpše -sri tyse .ne? 
abęjdtįriąii iššąiiks y’jiremliauš 
kaitiiMtouščkad >Vąširigtpiias.';yėl 
nori parėmtT “sovietinės drųpe-j 
rijos ardymą’’. . .'C’. - '

Tueį,Tinies~rašo, k?.d praėjusios ' 
mėnesio pilnaties pasėdyje LKP; 
(vadoyas Peįr -(sic) Griškevičius 
reikalavo aktyviau kovoti prieš 
‘buržuazinę ideologiją, praei
ties atgyvenas ir vietinius reli
ginius ekstremistnšP’l Jis taip 
pat reikalavo pagerini i .•švietimą, 
“internacionalizmo- dvasioji!*’

pensija”.,’ rašo. The Times, “gy- 
vyni^kai s^Girou parodyti, kad 
prieš daugiau kaip 40 metų Įvyk 
lyta brutali okupacija nėra pa- • 
miršta ir nėra laikoma teisėta.. 
______ _j. sto^’ii direktoriai nė- , 
tikta? truputį pakeitė savo a d- i 
ministracine struktūrą, jie pa-; 
siuntė reikšmingi simpatijos ir^ 
pad rasiniu-u žodį tautoms, k u- j 
Ūtos narsiai ta isje savo paliki-į 
mąą prieš visas svetimas ateis
tinio režimo pastangas”.

"Sovie-'ai Reikalauja Atšaukti 
Arkivyskupą Steponavičių

Vokiečių dienraštis’Die Welti 
spalio I d. išspausdino DPA ži- <

■ kad;mu agentūros pranešimą;
Sovietu valdžia pare.* iic \ d- 
niaus apaštališkojo administia- 

-toriaus-’. arkivyskupo Julijono 
Stepąnaviciąiis atšaui.imo.. Tai 
popiežiui pranešęs vyskupas Liu 
dos Povilonis;.-inrisf /rugsėjui 
baigiantis ; lankėsi'*? ‘Vatikane. 
Anot sovietinių i>arcjgunq/ ar- 

a. Steponavičius esąs
su

_ d. .Liubline •taip.jjsm.arkįai £su- 
mušė šoĮidąrištą. Eųgentj^Kos- 
čTuško. ■ kad.- jis^žuvo; Š?ię^sie- 
•jj .policijos karininkai'įiu.nl H ir 

. patraukti. teįšnįan:Jis nuižU(|ytas 
' tub pkčiu TOet-u . kar BiiVo'.ntižu- 
. dytes. kuri.: .Popelniška?’, .i;

Rusų prlmesitas preziden
tas Battrakas5' -Kėruąl atleido 
krašto apsaugos ministerį. gen.

i. N'orr M. Taraki.

Indijos kariai apsupo Bo- 
pal miestelį 25 mylių diaintetre 
ratu.

Karachi

Miles

200

dobad j|| INDIA
Calcutta fj

Dacca

BURMA.’

SEKRETORIAUS ŪKYJE
Rusai nežino, kodėl Chruščiovo pradėtas JAV ūkių

■f**,

lankymas buvo nutrauktas
lydės. Lobi ausiai rusai susidomė
jo ps'.'šai,.

S?kr. Blok tuojau sučėupo 2 
savaičių riebų paršiuką. 1ą pati 
p zErė ir sovietų minisleris Mė
sine. Madyti, ksd jš ns vėjo pa
tikrinti. ar jie kartais nebuvo 
di’bjčūai sovietų agronomą ms5’-

GALESBCRG, III. — Prarilą 
j scknJ. dieni i Illinois valstiją at 
j važiavo dešimt sovietų agreno- 
’ mų. žemės ūkio special 
1 matyli Amerikos žemė 

kinis

wGtMW

M.yspre

POPULATIONS
TridiO' ’ . _~~

lyti nr pasimokyti, .kaip amen- , 
kiečiai gabi prisiauginti tiek

I daug j‘-vų, kad rusams gali par-. 
Į duoti, kiek tiktai jie nori.
I Sovietų agronomų tarpe buvo į 
i sovietų žemės ūkio minis-eris Va ’ 
' lentin K. Mesiac. Jis vadovavo , 
’ visai sovietų delegacijai, atvy- l
• kušiai 12 dienų į Ameriką. Jie ?
* apsistojo žemės ūkio sekreto- j 
raus John Blarko 2,500 ak. far- : 
moję.

— Aš žinau, kad yra rusiškas 
j priežodis, kuris sako , jog paša- 
i kyti/yra 10kartų naudingiau, no- 

Asns&riii, kad ’Ą> 
' r-žiūi’ėtuTne ifcano farm a. o vėliau

: važiuosite pamatyti kitas Illinois ; 
[-valstijos fermas, ^žinokite, 

eOtte centre Amerikos Javu

apgauti.
Mes'ac pagautą paršą apčiupi

nėjo, užgirdo jc žvengimą ir jau 
te pasispardymą.

PirmatEenj rusai buvo s*uu/ 
dinti į autcxmobilius ir pavėžJoli 
po apylinkinišus ūkius. Jie buvo 
mažesni. l>el visujr buvo tvarka, 
prižiūrėti laukai ii’ tvarka apie 
namus.

— Jūs rodote mums gražiai 
prižiūrėtas farmas, bet kur yra 
tie f armėnai ? — paklausė i
sas.

— Farmeriai yra ‘liukuose ar 
apie namus,jiem buvo atsakyta. 
Jięnts buvo parodyta traktoriai 
ir žemės ūkio masinos.

Rusijos kTlcLozucre'rc.' kir po ' ~ 
50 ii* 100 darbiniihkų ūkiams pri
žiūrėti, o Amerikoj dabai' maši
nomis at’/rika keli faiTneriai.

Indijos centre, šiaurėje nuo Nagpur, Bogel miestelyje spro
go nuodingųjų dujų dirbtuvė. Žuvo visi chemistai ir darbininkai.

INDIJOJE NAKTĮ SPROGO DIRBTINŲ TRĄŠU 
DIRBTUVĖ

- Kalifornijoj sudarytas 
padėti neramumų metu 
Lems sieliams ir indams

Bogal miestelyje užmušta tūkstantis žmonių, sužeistųjų j ___ j_________
skaičius siekia iki 2,000 I Spirgus vienam

..... , . , . . . U netrukus sprogo ir kiti
nkieciu. kurie turėjo prižiūrėti . . . . . .r x7inv]e įrengti tankai,visą dirbtuvės darą. ' ___ ‘

NEW DEHLI, Ind.— U.enti-i- 
nėj Indijoj sprogo trąšų ir vato- Į 
zdžių naikinančius chemikalo ‘ 
chtmikalo fabrikas.Sprogimas 
įvyko paryčiu, kai daugelis. Bo- 
gal miestelio gyventojų margo
jo. Jie žuvo m/ego metu.

Sprogimas buvo toks garsus, 
kad jis viekretė .visą apylinkę ir 
sužeidė kelis tūkstančius žmo
nių.

Du tūkstančius išvežė į apy-, 
linkės ligonines, o kitus .kad at
sigautų laikė šviežiame ir šva- 
rime <np.

Dirbtuvė priklausė aiąerikie- 
l>et joje dirl>o indai. Jie 

su
chemikalais, bet tuo tarpu ne
žinią .kokia buvo sprogimo prie 
žąstis.

Sužeistųjų laTjie yra ir amo

— Pietų Sadame ir Etiopijos 
šiaurėje gyvenantieji siekia ne ? 
priklausomybės borų tautelei,!.. 
pasirinkusiai sostinę Jatej. į

.f

fan

Minesutcs iki Missuri nieką 
tas neauga, kaip kviečiai, kuku
rūzai'. Kitur auga miškai, daržo
vės, bet jūs -esate javų lauk tie
se.

etoms, 
buvo apmokyti, kaip elgtis

kaip vakar.

G 
vietis.

KALENDORIUS

džio į: Niceta®, Namėda,

si Amerikos ja- 
risis. Jie pasalto

jo ana* rikiečiams, k!:d rusai ga'.i 
labai daug pasimokyt; iš ameri
kiečių žemės ūkio darbuose^' Bū
tų labai naudinga, jeigu irisai 
kiekvieną metą galėtų atvežti 
čia savo žemdirbius puN-'mcky’Ji.

Amerikietuai papasakojo^ iai 
Chruščiovą? su grape agronomų 
čia buvo atvažiavę pasižiūrėtu ir 
aplankė kelis kukurūzų . tru
kus.

— O kodėl buvo sustabdytos 
tos kelionės? — paklausė vienas 
rinas.

— Kai sovietų karo jėgos^j.-i- 
veržė i beginkli Afganistanu, t. i

—. Nfies eszme pasižadėję par
duoti jums kiekviena metą po 9 
miiijcjnus metrinių tonų kvieeų 

Į >r kukurūzų. M*\s pagCm nome 
j jums dar 3 milijonas tonų be pa 

>iža<dėjiino.JAV vyriausybė jums, 
pranešė Jtovasijiri, kad galime 

I parduoti jums, dar 22 milijunr 
in.^trin’ių tonų, jeigu norite. Ru- 
scii’jau nusipirko 26 milijonų to- 

| nų kviečių ir kukurūzų ir, be te.
jie nusipirko IW.000 milijonu 

1 *ony pupelių, rusams pranešėunc ij<± į .
j J A V pareigu na s. R ūsai s ebi si 
komų kūgiais ir didžiausiom ja- 

1 vų krūvom.

(hi ;po

Indijoje 
pr-ogusi nuod’m. chemik: ‘dirb- 

Į tuvė priklausė Union Carbide 
Co. *’ ’

Pirmadienio ryte

__ — Antradieni aukso
— (diartumo .- oartizanai ap- . .v 1. xt iL v/ T n - 1 katnevo $o66.00. -< 'šaudė Nito aukštuma plauktam _______

tį larva ir vežusį ginkluotus Ny
rąs. Bijomi, kad jie neįsiverž- 
tų į Sudaną,

— Sprogimas pyko 300 my- . Aprodęs .su vo sodus, kluonus, 
| b’ų j ' Mi. arkli(tospi3Ar:j pa doges, kiau-

— Union Carb’de Co uždarei 
savo panašią dirbtuvę \V. Viri 
linijoj, gaminu si as tas pt^ias i 
nuodinga^ dujas, kurias gamina i 
Indijoj. Kai nustatys styrosimo I 
priežastis Indijoje ,tai i 
tuvę atidarys.

—1 Sprogimas fvjlco, kai sunk I
. _ „„ , ... . . . vežimis, suleidęs dujas į tonka, išaulė teka /:02, leidžiasi 4:19.1 -. %■ , ',1, , , . , I spėjo niivnznwti. Manoma, kad,Saulėtas, saitas, bei ne toks. _ . »• .j snnkvežumo varva gerai neuz.-1

įsukdavo. ... a

lei- 
uni-

— Čikagoje yra 21000 žmo
nių neturinčių pastogės. Jie kar 
tais nakvoja lauke.

žrmou&š
ir paukščiai žuvo sprogi nro 
tu.

Rujai miestelis išgriautas, Į 
šunys, katės, gyvuliai ■ 

mė

—‘Britų premjerė prašys 
«iną nusavinti- angliakasių 
jos bar&e laikomus $10,000.

abai aiprus
a 
vietoje.

pGtz. Carteris susJshdė vi'sas/ru- 
sų kol n nes į Ameriką. Amerika 
nesiruošia karui, todėl paali Lai) 
tvarkyti savo ūkius, -- ilisama 
buvo atsakyta. '
Aoie uždraudimą agronofi^i'.^ 

rtvykti į Ameriką, rusai girmą 
kartą užgirdo.

'Iš Gelsburgo rusai buvo nu
važiavo į Illinois šiaurę, kad pa
matytų daugiau formų ir priirno 
nės dirbtuvių.

Salvadore, EI Salt 
ilerijos apšaudymas, 

kareiviai buvo

— Britai uždarė didelę gimi
mu kontrolės įstaigą, nes prezi- 

Bergams nukirto Ame
rikos teikiamą finansinę pare
ina tVm fondui. ‘Ji veikė tiktai 
Amerika paramą.

1921 metais Vokietijoj* 
sorego prnašus chemikalų fr.b- 
<k . km spnogo knlijoj. Ta
la žuvp 501 vokietis.

Britą angliakasių grupi 
urla^ė tęsti streiką, k 1 kasyk- 
as v Įimti koniproija nepa
leis jiems algų ... ‘

li— Premjeras Rajiv Gandhi 
įsakė kariams teikti vaistus B>> 

isgnautoje pel ligoninėse '’šautiems žmo- 
■; . nėms.

t i



GRIPAS

Įgelti
Vieni
'.’O ar 
ni —
— su

uo ankstyvo ryto kaip bičių tai jš Rietavo, iš? $kiulių p^jonQ. 
lekia žmonėm į Plungei 

— traukiniais, kiti — sa-1 
tarin’binėm mašinom V»e-1 
su vaikai^ ir «\nūkai*. kičH 

žmonomis ai Jbičiuliai'.

Arėjas Vitkauskas
clš bloknoto*'P.undieriaus kišenėj

K&u klaikius autoritetą modernioj žinom joj, Ar- 
kw^eiks, žinoma, jau bus padavęs Dievui^prašymą letsti 
pakeisti savo kBtdą į rankinį kulkosvaidį.

Pasikalbėjimas-— Tau gripas? Man buvo aini 
tą kartų blogi aw!

- Tiktai? Kuo gi tu sirgai?...
— Aš sirgau per atostogas.

įtė mįsle>, nunktab^taktes... 0’ 
kai Magde, Pliumpis ir Juzė f 

'šokių utėlius už skvernų iš-- 
į tempe ir išsipučiusius svečius,; 
; c i-iūbavo Ktiltūrnamio grindis, 
,Litraškeuo parketas! Kad kiek, 
r namas būtų griuvę^.

» Ko t’k čia nebuvo! Ne tik iš
girdom grojantį vrių mėgstamą 

‘ kompozitorių Jurgį Gaižauską.
jis pritardamas sau skripke- 

le. sudainavo ‘ Žemaičių tvirty- 
.bę"!

Ir žiedą d;Tiic. ir žanius iš
pilki įeikėjt). Kai Juze paklausė 
ką turi daryti moteriukė, Itore 
dama išpirkti s?vo fantą, salėj 
pasigirdo:

— Striptizą!
Gudru, Juze prašymą išver 

tė taip *
— 1‘rfš me pasekti!
Viso neispas:r.ix>i. Iki vėlyvo 

vakaro saiėi skambėjo dainos, 
nuo šoriu sveeia'ms uvt kojos 
tinti pradėjo. O žiūrovų';atstovą, 
net alučiu buvo pavaišinti....'

N.; bet u.-..'ipi^ė;.oiH- Griž-< 
k i m j Babrungo slėnį, .kur isavu 
švctr.ėn renkasi . liaudies'meislę 

■rat ■ -4 •- uMį/i 
ls lė:o eina žinomas meistras 

. Puškorius neša išsiputosią į tėr-
•■•G I D ‘š;

— Velnią! tetelpa?'— kažkas' 
klausia. | .

— Je. landa lauk’ — atsakui

Bsu Tėvu
VISKAS GKJŽO

—čekis, kurį omM davėte, 
sugrįžo, nes banke nebuvo pa- 
dengimo...

-- Daktare, 
grįžo....

Nežiūrint savo pagoniškos numatomos tikybos, vo
kiečiams, Hitleris paliko kareiviškų diržų skgose Die
vas su mumis”, (“Gott mit unis”) obalsį, o mes, lietuviai, 

I patyrėme, ką darė kryžiuočiai mūsų krašte, eidami su 
Dievo obalsiu.

muzi-daino>t.
a, verdi.

tasjcūp bulvinė kai ie. Nti pra
eiti. nei o:-‘Važiuoti vienas ki
tą alkūnėm liri'.ucj: Raipu-i 
l;upj.i miestas, nu<ėta> kremai

- išmure/ntaK išrašinėtas iš-;
y loštais, i>gražintai>.

Ir Onutę, ir Tamošių
Į kermošių. į kermošių!

L<‘k’a kūlversčiais ne t’k Onu- 
ė ir Tame šiai* ne* iš Estijo. Lai 

v’ijos ir kitų galų atbilda kermo- 
šimnka-i.

S):uba jie, o kel <i užtveria, 
k romas ir g-ndo:

P ii‘k-i nepirksi — pasiderėti

Plungė

KAIP

manu liga taipgi j

NAMIE....
užrūkyti , pypkę 

senelis traukinio 
vienutėje sėdinčios keleivės.

— Jauskylės kaip ramie!
— Gerač — atsakė senelis 

atsidusęs įsikišo pypkę atgai

— Ai saliu 
klausia

ir 
i

Atsiradus pirmiems lėktuvams, kariuomenėje, ži 
noiruų rusiį karo vado paklaustas dalies karininkas, ą 
jis 'darytę, pamatęs lėktuvą 
atšaki:

— “Aš duosiu komandą

virš jo galvos ir kareivių,

— kepures šalin.'

Pasidera kermošininkai <i ^ra- 
žiom panlavejom, bet jos nenu 
sileidžia — kietc> Žema lės* Ir 
eina toliau.,D už dvieju žirg-- 
nių stabdo kitas xroma^:

Pasižiūrėjęs sotus nebūki.
Šventa teisybė. Ir perka sve

čiai st<M'apiivitt> kret’giškius py 
ragfiš, didžiulius riestainius,: 
priptieutmą^ varles ar kitus gar4 
dumia Ir- keičia, net zandar
plyšta! J ■_

Valgyk pyragą kiškiu, 
bęb neužmiršk ir namiškių!

Prisikemša terbas gėrybių ir 
neša r savo ar{tarnybines m*šik 
nas. O virš miesto skamba dai
nos:

* -* *
NAMO SUGRĮŽĘS

— Aha, 'iipratai. kad nainuo 
se geriaii'ia.—priekaištavo žmo 
•na . po -vidurnakčio sugrįžus iš 
.sigėriisJam vyrui.

.. --Ne. tik visos kitos 
jau buvo uždarytos.
'no vvras- < - ■ r

Napoleono kariuomenės 
nojfe Kauno Rotušės aikštės bažnyčioje.

arkliai buvo patalpinti vie-

broleli.
antros... •• J

KaipgiI-iseLo m.tparagausi, 
kaipgi nepavilgisi burnelė^, jei 
lauke vėštis oras žandus tarkuos 
ia. O įlar micli žodžiai ant Ro- 
ro^, gundo:

£uixh«s alutis, balt i putelė...
yerda miCbtas, šurmulįuora.
B.r jru svieto gaks9 Koks ten 

erSas? T:k pradžiai "
Suk suvažiavo gerinusi me-'

LOGIKA

vietos 
paaiški-

Kukesopa, kad 
.beg alįf vaikščioti.

— Hm.1.;. hiaiViu .k'ad tai perei- 
na-/nuo; sen atvės. ?v •>.
;—7 Aš taip? įlat mainau,

juk abidvi kojįės 1 yrk,rvienodoj ir 
amžiaus. o‘kodėl. 'dešinę'^nesopa? • 

< - *’ • r ..G Z' i v:

vargia

_Sveikas gyvas, Malki. Ar jau J ;Bylaitis, Kuprys ir kiti atsi-» 
atsigavai po kalakuto?

— Nepersi valgiau, tai nei ei-/ją dešimt 
kėjo blogai jaustis.

| sąke JBendiuomeiie ginti. Gynė
• t. M V • 4 * - * ••

O šimtai žmoiiiUč^ų apspi 
icšta, išgražintą, švjentė? atik 
Lygiai dvylikę į4įa^h^>ja di-

pė. kurioj
\ais stovi.

kvieslys Lul pa lydo
••TėVėlt^^ėl p*ei.^alė vaiz

.Ui ^apsivesi
’t-ąj tii'%ięrnosĮ.

— Nepersi valgiau, tai nei ei-/ ją dešimt metų, bet ir jiems 
’ I jau užteko. Kuprys net i Vuste-

— Kaip nevalgysi, kada ją pa-Lrj buvo nuvažiavęs, ten viską 
bet| gamina su spanguolėmis. Valgai?

nori.
— Valgyti reikia, bet nepersil 
dgyti. tėvai. Reikia bėgti ib 
mgstytis, vis persivalgai. ,
— Tu man priminei Antaniną'

Valentinaitę.
— Prie ko čia Valentina? . !

— Matai, tu primanei Valen-į

Mūsų liaudies dainelė rodo didelį nesupratimą 
munistinės politikos, kai Biržų partizanai kovojo su 
donaisiais įsibrovėliais:

y. ;' Komunai, komunai,
’ Jums Dievas nepadės — -v - •;

Nušovė bernelį, ,
•< Kas, mane mylės « . .

linaitę. Ji matyt kalakutienos 
.i gurkiau daugiau nurijo, negu

kt£uždarytus stebuklus paro
du. I antrą Lietuv >s -,medžį>‘ 
meistrų dieną susirinko. O šven 
tė^be kermošiaus kaip vėse- 
liS be muzikos...

įDar nepilna dūšia, 
kišenė tuščia! 

K.

jaip šaukia dar viena marška/ 
šlftbinta ant kremo. Kažin ar’ 
tej^ybė — kurie guaresni. tų ki- 
šeftės niekad nebūna tusčio>.

teisybė palakius, šventė pra- 
>U^JO išvakarėse — tada jau 
Plungė sudrebėjo. Mat, dar vie- 
mfc raštas -ukvietė į liaudies ta* 
ic^tų vakarą Sugarmėjo krū- 3 
vaiweciu į kultūrnam o salę, u 

per visą oieną >r.rašyia: '
BJiou laiko žirnienis muok e- ; 

}c pa>išpuo.'int. kad er negrą-jį^ 
-natm. kad (r domi bova. R

O dabar tikrai ne durni žmo-p 
nes. Ir pašokit ne blogiu n^y-; 
k: ., K u tik s’ reė ų būrin įsisuka į i 
Raseinių Magde. Telšių Plium-j 
jos p Pulangos Juzė, nuo juoko ^pasakė. iŠ^ykdaTu<A į ? 
v nesprog o ktdtūrnamis. Nalruotę. vyrfe žmonai, 
r jų liežuviai — ilgesnįnž Bab- ^siųsiu, tau telegramą. * * 
rungą’ Linksmino r muzikai-į — Nepatiha, aš jau jierskai-J

tORl

- " DC'VANA TĖVUI - /

, Tėvo pienelė mes. tauį f mię- 
-Jas tėveli dpvar.ojatne šią ..am 
ž ną plunksną.' Ismandyk!ją.

■ —Kaip isbei'Sayti0
' —Pasirąžyk giurns čekutį.

v M p.

I gent’noj jį vadinosi Antanina 
į Valentina, o kai atvažiavo Ame- 
| rikon. tai tapo A'atentinaitė. Pa- 
| keitus pavardę, reikėjo keisti ir 
į vardą. Amerikos lietuviai netu

rėjo žmonių Nainio Bendruome
nė;. Jų ieškojo rie tik Marque
tte Parke su Bridgeporvu. bet 
buvo nuvažiavę i Lemc-ntą ■ h-
ten visus apklausinėje, bet ir ten Adomavičius 
nebuvo žmogaus,..kuris būtų su
tikęs šio darbo imtia. Galu gale 
išrašė Antaniną. Kad argenti- 
niečiai nesuprastų apie naujas,: 
jos pareigas, tai ją pridengė.^

-sutvarkė, darbą baigė ir pasi-, 
traukė. Valearinaitė buvo nepa-. 
tenkinta teismo sprendimu, ji 
ryžosi užvesti naują bylą tais 
pačiais reikalais. Ji padengs vi-' 
sas iki šio mėto ėjusias išlaidas,, 
samdys naujus advokatus ir tę* 
bylą dar dešimt metų. Butkus 
nori viską nutraukti ir užmirš
ti. Tokiai -idėjai pritaria ir Ka
mantus. bet Danguolė pasiry
žusi bylą laimėtu Aš tą paty- 
riali jėzuitų centre, kai dvi die
nas posėdžiavo geriausi visuoJ 
menininkai.

Rusų ^popai pradžioje pirmo jo pasaulinio karo ėjo 
priešais atakuojančių kareivių iškėlę kryžius.

Vokiečių okupacijos metu Šiaulių bažnyčioje k'a. 
ninkui įėjus su savo "kiveriu” (Šalmu su smailagaKu) it 
su eigaTu burnoje, vienas ubagas prisiartinęs^' nukėlė

“kiverį”. ( Liko nenubaustas Ji
.• ; ’ ■ su

jam

VAIZDELIS

M .

TeJ eg narna-' užtikau ta- , - ' V' ..

<
O kai laimės bylą, tai Dangun-; 

lė duos visuomenei ataskaitą ir 
$15.000. kuriuos Chicanos mies- 
ta.' paskyrė neturtingiems lie
tuviams patikrinti akis.- kraujo 
.spaudimąą ir kclesterolį. Dr.

Garsus Leonardo
. Su pilna valyza / . 

Minios tarpę nardo, 
Paskui Moną Lyzą.

Į. aerodromą

f?

tikrina ir nieko J 
neima, o Danguolės sukviesti 
daktarai gauna nedidelį atlygi
nimą, — napabaigė pasakymo!

Palikusi Romą, 
Ji vyksta, pas mamą.

J davė jai Dangudiės vardą. Tal i
Į lietuviškesnis r gražiau skarų-: Maikas, 'pakėlė 
| ha. -' r - ėjo-

guolė paskelbs
f siu, kai Dan- 

ataskaitą 
kepurę ir

tarėj
nu j

I
a

Sugrįžęs da Vinči, 
Į veidą jos žiūri: 
Te niekas neginčija, 
Jos-grožį, net džiūri ! 
Jos grožį, net džiūrii

—\Vargu/.ąs esir* oirmoji mo- 
tcris,kiirią hv pabučiavai, Artū
rai: -Prmelig ■sum.'iiiiat* ta; da- 
na L -. . . z

Jei dėivlų užtiTi^ti, —V 
skė. i^^ykdaTwa-> į ko^paneji-' 

r aš pa-'

— (IsliniRs\daiktas. Bėl iš kn: 
tu žinai? . A ■'

ruo«?© a -
J) Yfo-teR

>: Kaip to žydo .‘arklys; įuo stab 
co. juo bėgą: : A

r m. iar 
^■^xyrs- m»_s ’
■-** «<MMU

l*w <««““• »-’•
l£M»
m* t <- ***' *r*-

*"* v**
4r w*-* '-

l Mk^ .*

^rx- w^*i**" V
qr

,-ri< -.^r.,Ufc- — "*&
'■ —■ ftfr

~^*^*^*

GERAŠIRDIS — žkioina.
..., - .,■ - — Turiu seraiMan nepaprastai gaila musu , .

dai’bščiojo draugo”.
'•Kodėl ?”
“Tik pagalvok, jis pusę savo;1 

amžiaus praleido,, kol puikiai iš-' 
Picko devynias kalbas, o dabar 
žmona neleidžia jam nei vienoj 
žodžio pratarti net jo gimtąja^ 
kalba".

NAKTINIAME KLUBE

— Klausyk, barteaideri, ar aš 
vakar n.nkri buvau šiatne klu
be?

— Taip, tamsta.
— Ir paaviau *206 ir tues5 

pragėriau?
— Taip, lamstėte^ 1
— Ačiū Dievui, Maneli, kadi 

pamečiau. * *
O * '

PARDUOTtTV&JE . . j
Ūkelių prekių pardudtov^ 

ie priekabi pirkėja figai 
nėjo Įvairias ptrfe:, ; pagalios 
išs’rinko- '

— Duok it 
gerą...

— Prašau! 
ar par i

mąjj šluotą. Ui k

Jmns sitįyDi'Ai 
ant jos išjosite? *■

N AŲD1NCA KVAlLtfcĖ

Ji — Vyrai yra, kveHi ir ne
turi mažiausio, s<q»ratwr.o ~}**c 
skoni.- .-jL—

-JT
J>S]i jbk drlžru.

-eYrmcrgėlfife.

kyk. ar tekėsi ui
— Tu r mtai klausi?

pa-pagalvoti, 
•kanrbink po penkių minučių.

♦ * *
PATARIMAS PAGELBtJA

— Kaip gerai atrodote. Reiš į 
kia, mano patarimas, rūkyti tiki 
pb v ilgi o. tikrai pagelbėjo.

— Taip, daktare, bet aš da
bar valgau dvyliką kartų per, 
dieną.

NATŪRALISTAS

“Žinoma, kad aš galiu nusi
skusti, normaliai nusiprausti ir 
pasikeisti marškinius, 1>et aš no
riu, kad mane mylėtų toJq, koks 
iš esu! O to jūsų Onyte tienori 
suprasti".

❖ ♦ »

VIRIMO PASLAPTIS

— Kada tu išmoksi išvirti to 
kiu? gerus valgūis. kaip tavo 
motina išvirdavo!

, - — Kuomet tH tiek uždirbsi, 
kiek uadįbcfivo <naro tėvas.

IRGI <Rrt#LlEJUS

— Keitei Ichaitt gavo 
mg

— Sktebrinio jubiliejais 
j Lygfoi prieš 25 metus

Kkvrė >h savo žmona

— T>?v6 Dienoje mes
'rnte^as rn4>U ,dk*
mžiną 0lmrianą

Kaip - išbąrfti

«į*w

tieki

pm- 
jus »š

W

š»ą
Ifc^dyk

* ? - ..'■ ~ &
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, DR. KAZIO BOBELIO PRANEŠIMAS 
A LIKo SEIMUI

Dr. K, Bobelio, VLIKcf pirmininko pranešimas VLIKo 
seimui, santrauka 1984 n*. ,gtUO<ižio 1 d. Chicagoj Illinois 
/'• . (tęsbys); ' A*

Tąjį yęa paskutinis, miištančio 
komuųi-tinio milžino šąntažas 
prieš komunistinę diktatūrą ko- 
i<ojanėįns lietuvius, pasinaudo
jant OSI p»tal-ga. ir joje esančiais 
šališkais žydais pareigūnais, či 1 
pi'asidėjb naujas rnacartųjmo P- 
riodąs, tik šį k-<rtą teisingumo 
departamento įstargctŪ Kūoh.et 
State, dspart-imentis le'dr ia'biu- 
letenį po biuletenio įspėjančias 
Amerikos įstaigas apie soKnetu 
dokumerktu ir kitu , daviniu M- 
sifikaciją, —Jai OSI įstaiga iš^ 
KGB- gąi»ląi& dokjimwtais remia 
savo - pežmdnišką akyiją.; kuo
met 40 mėlti laikotarpis panai-, 
kino’bet kokią galimybę apkal- 
tartiems apsiginti pagal Ameri
kos. teisių sistemą.’ 
VLlKo iniciatyva įkurtas lietu
vių teisėms ginti komitetas -veL 
ki.-ų bet.kol .kas nelabai efek y- 
viai. Čia ^eikšŪnga skubios vi
sų. lietuviškų institr.cijiĮ koone- 
.rącpcs’-ir . bendros ' agresyvios 
V.ėikložž - / - • : :

Komiteto veikią reikia išju
dint-,į- sustiprinti-.Kaip kad mi- 
nėjąn ir ąivhau Clevelaiido sei- 
niėJ.P^bal^ėcių'laisv»ėš lyga,-|ą- 
tęigt^. Los-Angeles, čia galėtų, atsidarė haųj-oy.

65 metų at-

•v

MCNTREALYJE LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO ŠVENTĖ

kpL<kut niu metu įshyruvr kels 
tenĮada: fortepijoną statyti per 
vidurį scenos uždengiant chorą 
ir dirigentas užuot padavęs iš 
kamertono chorui toną $tove< la
ma < diriguotu jis sėdasi prie 
fortepijono nugara į publiką 
sau grodamas dainuojamus bal
sus nors ir akompanimentas 
dainai nęparBšytas.
Jeigu dainai neparašytas akom 

paniamentas, tai chords turi dai
nuoti vienas be muzikos paly? 
uos. Taip būdavo visada, taip 
turėtų būti ir dabar.

Po koncerto buvo apdovanoti 
pagirimo bei padėkos lakiais 
už pasidarbavimą šauliams dir. 
A. Stankevičiui ir chorui per 
seniūną D Baltrukonį.

Sugiedojus' Tautos Himną, 
p-rm A. Milė padėkojęs koncer
te dalyviams ir visiems atšilau- 
kusiems.į šventę pakvietė visas 
užkandžiam^ ir kavai.

E Kard'et'enė

Pradžioje' šaulių pirmininkas 
Augustinas Milė, pasveikinys 
gausiai susirinkus’us montrea- 
liečius ir pasakęs kelius jžangi- 
nius žodžiu^ pakvietė paskaitai 
jauną, aktyviai besireiškiantį 
mūsų drhartiiiLame lietuvišk i- 
me gyven’me Vincą Piečaitj.
įdomiai, naujai, lengvai ii švel- 

niai. jaunas prelegentas dėstė sa 
vo mintis. Be jokios knt«kos vi
siems ankstyviesiems lietuvišku 
darbu vr kėjams b^i buvusiems 
kariams juos tik pagerbdamas 
jiems nusilenkiant. Ypač ka- 
i iam> bev ltiskai kovojusiems 
miškuose.

Nėia laisvos Lietuvos, nėra ir 
kariuomenės o ir niekas kitas 
ginklu mum- nepadės atkovoti 
Lietuves.

Mes patys, išsisklaidę oo visą 
pasaulį lietuviai ir esantieji oku* 
po+uoje Lietuvoje ; turime būti 
kareiviais. Ta.p. Mes vH — ,ltu. 
ir aš”’ — kalbėjo prelegentas.

Jeigu negalime kovoti ginklu, 
tai galimo kovoti dvasinėmis bei 
kultūrinėmis priemonėmis L .f -

Ir mes bū-ime kariais, jeigu 
šliksime kuo ilgiausiai’ gerais 

tautiečiais ir nenustosime siek- 
ri laisvės savo tėvynei iki perga
lės.

Baigusiam per 20 min. savo 
žodi paskaitininkui, buvo daug 
plota ir šaukta ‘‘Bravo”.

Sekė vyru choro dainos, va
dovaujant Aleksandrui 
vičiui.

18 vyrų ir nė vienos 
(jų ir parapijos chore 
lies) gražiai padainavo
damas, pritaikytas šiai- šventei, 
^pač klausytojus sujaudino dai
na apie Arą. Po jos daug pieta.

ULŠė LK Mindaugo sail- 
n 1984 m. I; pkt ičio 25 d. i 

irtu bažnyčioje išsi
pešė alto- 
Misias at
joti nj pa- 

r.'-ū-u klebonas

je su 10 metų sukaktimi nuo 
Helsinkio finalinio akto pasira- 
?ymo, politinį teisjrą Kopenha
goje, o taip pat Laisvė- laivu 
kelionę per Baltijos jūrą.

Inž, L. Grinius.apie tai praneš 
plačiu; f

1984 metais VJikaš yra pada-^ 
ręs visą eilę pareiškimų, kurie 
buvo paskelbti Eltoje, tai čia 
nekartosiu

Politiniu atžvilgiu pagrindas ‘ 
mūsų lanisvės kovoje, neinant į 
detalę^ yra JAV stipriai palai
koma Lietuvos okupacijos ne/ 
prrpa^nimo politika Pagal JAV 
poziciją laikosi Vatikanas, kele ! 
tą Europos valstybių. Kanada ;r j 
A ustra’i ja-

JAV kongreso reznliucijos lie- j 
čiahčlos Pabaltijo valstybes ii;' 
JAV. prezidento Reagano papkei. 
bimas “P^b^ltijo Laisvės Die
nos” išplaukia iš Amerikęs oku
pacijos nepiipažinimo politikos.

Remdąm*e>i čia paminėtais 
faktais, .męs- pajėgiame ^laiky
ti Lietuvos laisvės oylą- gyvą ir 
net atsiekti naujų laimėjimu.

1975 matais su Helsinkio aktu 
ir 1983 metais su Europos Parla
mento r^zaliucija — mums vėl

L perspektyvos 
Lietuvos laisvės kovos akyrat^/-

Dabar jau mes turime Helsin
kio aktu if- Europos parlamento 
rbžoliūcija paremtus tarptaūti- į 
nius diploznatiniai legalius pa-i 
reiškimus, kurie mums . duoda- 
naują teisinį formą ir pristaty- j 
ow galimybes L’etuvos laisvės • 
bylos vedimu pasaulinėje are-, 
noje.

: jPer 41'metiiš'dąug kas paši-l
keitė; jtedig džiaugsmo, vilčių ir| iaį jr kartais lėtas, nors patva- 
t'ii Iri o-Įt'-i iictvia Vk'-A n 11 i'i -mi n 1 m • __ _ .Lj___ _ __ Z

Vciij iDt choras gražini giedo- 
nurūkytas Šr i šventei giedri 
y ii ą?le visi pagiedojome) 
itr< Himną

Po prm tldu Aušros Vartų sa- 
e buvo Nepriklausomos Lie-I 
vos krr 
•teigimo

rbas negali bū>i teisingai net 
‘adėtob.
Mc> lleiuviai turine visų tų 
vybiu — tik mums reikia dau- 
au da;bo jėgos.
Mes atmetame pe.imizmą, neJ 
i naikina ir stabdo naujai gi- 
kančias idėjas t bet kokį sie
rra padaro beviltišką.
Pasaulis nėra toks, kokį mes 
norėtume matyti. Jis yra žiau 

is ir negailestingas, ypatingai 
ažoms tautoms.
Padalintas vakaru ir rytu ide- 
oginėje. militarinėje, atomi- 
ėje konfrontacijoje, kurios ry

tu fronte stovi komunizmas ir 
totalitarinė, žmogų pavergianti, 
diktatūra, o vakaru fronte kapi
talizmas paremtas demokrati
niais principais. ?>!es gi esame 
tos kovos viduryje, išblaškyti, 
benamiai vaikai, bandantieji gin 
ti. apsaugoti naikinamą didžiau
sią žmogaus tuitą — laisvę- Ir 
tai mes turime atlikti tų didžių
jų milžinų ideologiniam grum-

į Optūriištas yrą tas vyras, 
kurs belaukdamas žmonos pa
lieka rhotora-' įjungtą.

'*• j b’ ~z rJ -A C

Stahke-

- - , — Z—_^įįjM
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Vliko mandatas Į

Atdara šiokiadieniais nuo

1 J:

ZHKV.IL

^ųįtoie; .Vilka. jrtštbyįuja

• B^HSTINCrAJ iSPELDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
' DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

moters 
vos kė- 

keiiaš

Įi/Sab- VcKj^ne ^asaaĮsje:/- >.<■ . 5.. '-r.’ T 
t .Iš.Bai dktJ^iiiętuyoįs Llis 

b^įus.' ■; vės^ byl^d ^š1eįfe;.--hėr hwlahii 
'-Tries, prjįĮaži^įiįie.-.fkŠd- 

'Kmnm^.yraą. -:laiką'-gresia ; nauji’n-^ąryę^.

’r rriadHs

/c"*

J Ir cttrioktab 
la ML

atlieti, pozityvų darbą.
.1 Lietuviu \ visuomenė įvertiną 
VLTKo dąrbųs ir jį remia, \ tai 
mątęme iš'’aukų Tautos Fondui.- 
Taiųo^ Fęiųio.pįrnilrJųkasA. Fį-. 
ravicips padarys apie T autos 
Fond^ \^eiklą platesnius praner. 
Šimus, ., • •
.’Mė/- esame labili, dėkingi vi- : 

’sixths; ręęiiantiems^r' A'LIKą ir 
Tautos Fondą, dėkojam Tautos: 
Fondo vadovybėms JAV ir-įvaf- 
riuosė tkfcaš&ihsė^ iries, t'k • Jūsų 
pagalba VLIKo darbai galimi 
v^kdytL'į.’*?,' •- . ■_ ?■’ •. ■ .}’ Į 
■Čibirą, proga.- VLIKo. Valdyboj 
jęiydų' tSp. pat. dėkoju; spaudai, 
f#dijb‘ atštovąms •ir’-kiėkvienart'. 
KetuMtii’sutekusiam mums.-mo 
i-ąlin^j į(jzih.ę, ar -Tft'.ąpsinę para:-

,- •iy^^^^y.įįi^š'L^ūvos -.i ■ '

inž^ątyypš, Į

Dr. Kazys Bobelis informavo VLIKo seimo narius 
. ir vadovybės vedamus darbus tarptautiniame maštabe-

pavojai, nauji trukdymai, kad nori laisvą Lietuvą matyti, 
mū.-ų darbas nevyksta taip grei
tai? kaip kad mes norėtume ma
tyt1 ir kadaie^visi mūsų rezul
tatai yra tokie, kokių laukiame 
— bet ta^neturi-mažinti mūsų 
isipareigopthų. Vliko įsiparei
gojimu, kiekvieno lietuvio įsipa
reigojimas -dirbti Lietuvai.

Mūsų kelionėje sutikti kana-

la’knio skausmo bei nusiminimo 
’ nepasiše'kirntjose turėta. Bet mū- 

-■‘su-'.rkoVė ■ stūmėsi ir stumiasi j
priekį, nugalėdama sutiktas kliu 
lis nė tikis priešu, bet ir. iš ne- 
'stjsiyokiančiū savųjų.

Mūsų patriarchų, pirmtakūmi 
pradėtas, kelias tęsiamas tolyn

• šėisiĮ Įsjtpareigojimaš Lietuvai, tiems.
eras' lietuviams, didė-

Įfcasdk^lljr pavergtus .Lietuvos .-r~"

rus Ir pastovus žingsnis duoda 
nrogų įvairiems negatyviems 
kritikams puįti. Vliką, mūsų nan 
jus veiklos metodus tendencin
gai neigiamai interpretuotu mū
sų laisvės: darbo entuziaJžmą pa
juokti ir tie nuofetirdai ir tie pa
tys kritikai tikrumoje padeda 

ktirie tikrai niekada ne-

Tik pažiūrėkime, kaip gre
tai Vliko neigiamas įvertinimas 
laisvojo, .pasaulio spaudoje atsi
duria okupuotos Lietuvos komu
nistiniuose laikraščiuose.

Vliko priešai-: supran
ta Vliko autoritetą*.,reikšmę ir 
i jaką Lietuvos nėį^klhusomy- 
bes atstatymo- grumfyj^

Mūsų laisvės fakelas šiandien 
dega stipriau ir karščiam. negu 
kad kaip jis buvo uždegtas 
prieš 41 metus: >

Kiekvienoje laisvės kovoje, 
kiekviename siekime reikia tu
rėti entuziazmo* pasiaukoij i mo, 
kantrybės ir vilties laimėjimui. 
Neturint vilties ir kantrybės 
bei entuziazmo ka ndiš atlikti,

Sekmadieniai* nno 9 vai ryto iki 8:30 vai vak«

NTtS LAUKUOS t, poetei, valytojai fr fo 
[*■ iokfų pirmūnės Juos 

istoriją !r 
uttarti

h iroi j y 
gėHatti

i 0^4

uirrrw lik*. -sJK-’-*

i" ,v*«Uia beiir^k-;
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For constipation relief tomorrow 
r reachforEX-LAXtonight. «

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

Read labd and folkrr 
directions.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTIIM

važio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

GŲ ISTORIJA I dalis 208 psl

šileftio, LIUCIJA, proza. 178 psl.

110.00

*6.00
- *6.00

*5.00

*5.00

*4.00

*2.00

Plnai suprasdami realybę ir 
būdami pragmatistai, mes sup
rantame begalinę dimensiją mu-, 
sų laisvės kovos.

Praeitais metais Detroite V-Ii- 
ko jubiliejmgįBpe 
skelbėme naują įnūsų pp^įtinės 
veiklos — penkiasdešimtosios ’ 
dekados — galutinės laisvės . 
pergalės epochą. Ir Įsipareigoji
mą tai atsiekti.

Šiandien prie to tikslo mes, 
jau esame arčiau.

Vliko misija
reikalauja, kad mes niekada ne
pavargtume. niekada nesustotu
me, nes mušti laisvės kovoje 
kompromisų negali būti. ;

Šiandien jau nėra abejonės; 
kad Lietuva bus laisva — yra 
tik laiko klausimas, kada tai 
įvyks. Tad visi bendrai naujomis 
ienomis subrukime visas ran
kas į šią didžią Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo kovą.

: SUSIAtEENIJIMAŠ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
į ’ yra seniausia, didžiausia ir turtrB^ąHSja ^Šetuviij .ffateraalfrS 
i organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti' jau per 97. .tfetūs. 
r. SLA —atlieka kultūrinius darbusį-gelbBtt Ir kitiems, kurie tūac 
ĮL/ ^'-^darbtisdirtia. ū./ < • - -■ • •
L ' SLA i^fimok'ėjo dangau kaip Ašft’ONTS IflljĖJONUS dolerių 
L < < .apdraudę kvo nariaras. • . ‘ y. A 
b - j ..». ■ - ; v -' k ■ ■-»

SLA - apdraudžia • pigiausiomis kamotzds. ŠA- neieško 
nariams patarnauja tik savi^dpos;-pagrindu.. 
Kiekvienas.lietumis ir lieturiif drangas gitĮ , 

į Susivięnijinie ai^idrausti < 7 /
* * ** * \ -.•*-* * ” 1 *, ->*’’ • Ą” A -y' * ’’Z *” ?* ' *

SLA — apdraudžia ir Taupomąja ,ip ^Ėadcrraent
Insurance, kuri ypač pątič 
aukštojo-mokslo ir/ft .g

307 w; SOth sį 
.TekižtOs^iį'

TlITITtTIII 1111

50 metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie lietuvį, lietuviui

BOga pas geriaudue šimtmečio pradžioe tadhfnlnkns, padart 
lietuviu kalbą liečianfiaa ištraukas, paruoši tfkatiu* TMtiffilM 

Ir patarė mums toliau studijuoti.
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BR. KVIKLYS PAŠIEPIA LIETUVIŲ DEMOKRATINES 
PARTIJAS

tinę padėtį, jo uždaviniui ir Jo nuva&tui darbui- Ar 
tokie “Tėviškės žiburių” ir Br. Ėvlkli$ vedanrfaji popu
liarina VLIKą? " j -f

Tėviškės žiburių vedamojo autorius skelbia, kad 
vyresnioji karta dar dėmesį kreipta ifilsviįftrtb rūpes
čiais, remia VLIKo veiklą. Bet ir vidurinioji, it jaukes
nioji karta yra gerokai nutolusi nuo vyresniųjų ryžto. 
Todėl jis savo vedamąjį pradeda klausimu, kur elite 
VLIKas: “Ateitin ar užmirštyn?” Ir jo nuomoti!?, į šį 
klausimą turėtų atsakyti VLIKd vadovybė. Rausi
mas, ar tik vadovybė? Mano nuomonė, tai yra visos iš
eivijos reikalas ir susirūpinimas. Atsakyti turėtų Visa 
išeivija, nes pavergtos Lietuvos laisvinimas yra visų 
senų ir jaunų pareiga.

Bet iš viso, reikia labai apgailestauti ir susirūpin
ti, kodėl jaunesnioji karta yra nutolusi nuo tokio ryž* 
to? Kas kaltas? Vieni kaltina mūsų organizacijas, li
tuanistines mokyklas, ypač spaudą. Mano hūotnone, 
kalčiausi tie, kurie siekia VLIKą stibendruomettinfi. ku
rie, vietoje VLIKo, steigia politinę komisiją, kuri ne 
atstovauja tautos ir kuri negali kaltėti jOs vardu. Su 
šitokia “komisija” užsienyje niekas rfėštskaitys, kaip su 
tautos atstovybe, ji gali skleisti tik propagandą, bet ta
kios komisijos vadovybė kalbėti,, veikti vištJS hr&sų pa- 
vergotsios tautos vardu negalės.

Labai gaila, kad minėtų vedamųjų autoriai nėra 
giliau susipažinę arba jie sąmoningai nutyli tėišinę 
VLIKo padėti. Dėl to Tėviškės žiburiai rašo, kad nėrb 
galimybės parašyti recepto, kas padėtų atkreipti _iŠ9 
vijos dėmesį Į VLIKą. Bet už tat, jiė ir Br, Kviklys 
B-nę pristato taip, kad tik per ją eftra išeivi jos gyveni
mas. 0 VLIKo konfliktas Su B-ne yra slenkstis, nuo ku-

I97Ž rh. rudeni rūsy nkup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

tolygų VLIKui, nors jie turėtų žinoti kokiam tiks
lui ji VLIKO buvo Įsteigta.. Reiškia, jie VLIKui ne tik 
nepadeda, bet dar šavinasi jo turimas funkcijas. Jie jį 
piniginiai skriaudžia, grobstydami aukas, renkamas 
laisvinimo reikalams Vasario 16-sioš šventės proga.

Miiiėtųjų vedamųjų rašė jai daro priekaištų, kad 
VLIKas, remdamasis politinėmis partijomis bei grupė

Signsp’iro piliečiai renka 
savivaldybes

SIGNAPl RAS, Kinija. Sig- 
napūro savivaldybės pareigūnai 
dar turėjo teisę valdyti milijo
nini miestą ištisus melus, bet 
vietos burmistras įsakė paleisti 
dabar esančias rinktas tarnybas

Gaila, kad nei Tėviškės žiburių, nei Draugo redak
toriai nerodo jokios iniciatyvos išeivijai išaiškinti VLI
KO teisinę galią, jo kompeticiją.O ką jau bekalbėti api< 
Įą spaddą, kuri .visiškai yra užgožta tų- kurie VLIKą 
l®Btlo?;ifužėriiinti Į eilinę išeivijos organizaciją. Juk m 
paslaptis, kad yra tokių, kurie, kai'P sakysim, Br. Kvik 
lys ir dar kt. šlekią VLlKą subendruomeninti, kurioje 
ji turėtų balsų persvarą, kurioje atstovaus kaž kieno 
parinkti žmonės, neva su politiniu pasiimošimu. Tai jau 
sąmoningas VLIKo likvidavimas-

Juk taip pat tiesa, kad mūsų spaudoje spausdinami 
dėl VLIKo teisinės prigimties dezorientaciniai, klaidi 
nantieji straipsniai. Tik prisiminkime kiek tokių anti- 
vlikinių rašinių yra prirašęs Br. Raila. O Bronius Ne- 
mickas šių metų birželio mėn. 28 d. Drauge savo straips 
nyje “Ar dera ginti Staliną” daro užuominą, kad VLI 
Kas yra prokomunistinė organizacija. Taip pat ir Br. 
Kviklys pašiepia VLIKą. pasinaudodamas ruso M. Go
golio satyra, kad ji sudaro partijos bei grupės, kurios 
jau yra mirusios sielos.

Tai jo ciniškas pasityčiojimas iš Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto. Tokie antivlikibiai rastai bei Br. 
Kviklio pašiepimas, mūsų išeivijoje VLIKo nepopuliari
na. o priešinkai, ji pristato kaip nenaudingą atgy
veną.

Reikia atsiminti, kad VLIKas save populiarinti riėj 
gali, nes tam tikslui tekios spūudos neturi. Bet labai 
gaila, kad išeivijos spaudos- redaktoriai spausdina il
giausius straipsnius apie suruoštus organizacijų paren
gimus, išrašo rengėjų vardus su visais jų turimais titu
lais, spausdina ilgu^ aprašymus mišrių vestuvių ookv- 
lius, šokių šventes, bet kuo mažiausia --apie Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, apie jo veikėjus, jo tei-

rio VLIKo izoliacija pradėjo didėti. Matyt, Tėviškės Ži
buriai mano, kad toš izoliacijos kaltiniųkas yra Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas- Todėl jis be vi- 
<unmeninės bendruomenės kol kas HekA bė. pakatik?- 
mos atramos. ' -rt, JF'A' 'v*1. V . ■ d ; :• '■■■■ . f? * \ .

Atrodo, kad Tėviškės Žiburių vedamojo rašėjas ne; 
žiho,- jog.’VLIKas’, būdamas faūtoš tėUiiiėatštbVybe, 
turėtų būti savo veikloje savarankus ir nepasiduoti jo
kioms įtakoms iš šalies, ypač dabartiniams LB-nės va
dovams. kurie siekia VLIKą nustumti nuo tvirtų teisi
nių pagrindų ir jį privesti prie jo likvidavimd. J

Pagaliau, mūsų sąmoninga jai išeivi jos visuomenei 
jau iki gyvo kaulo įkyrėjo’ tas nuolatinis ; gąz.dlnimas- 
kad partijos ir grupės yra pasenusios. Sup.rĮask, kad ir 
VLIKas baigiasi, nes ji šūdam pasenę partijų . grupių 
žmonės. d• * . 7

Įdomu, ar tos demokratinės partijos yi;a pasenusios 
ir okupuotoje Lietuvoje? Ar jos negali Įgalioti s£vq ąt- 
stovus, gyvenančius išeivijoje? Per anksti Br. Kviklys 
stengiasi jas numarinti, ne tik išeivijoje, ifet, atrodo, ir 
net pavergtoje Lietuvoje. 0 gal jis mano,- kad ten yra 
tik Vienintelė komunistų partija? Tai jis klysta ir klai
dina išeiviją.

Rimtai kalbant, ar VLIKui reikalingą LB-nės at
rama? Juk jis- kaip tautos atstovybė nesiremia ja, nes 
ji yra tik išeivių organizacija. Bet iš kitos pusės, ar 
VLIKas vra tokio aukščiau minėto konflikto kaltinin
kas? Juk VLIKas Lietuvių Bendiuomenę įsteigė ne 
tam, kad su ja turėtų konfliktus? Ar gi Tėviškės Žibu
riai ir Br. Kviklyš dar to nežino, kad to konflikto kalti
ninkai yra LB-nės vadai. Jie užuot, atėję jam padėti, 
patys steigia politinę komisiją, kitaip sakant antrąjį 
“vliką”. Jie LB-nę išeivijai pristato kaip politinį veiks-

mis, pasiekia tik mažą mūsų visuomenės dali. Reiškia, 
jie nori pareikšti, kad jis nepasiekia plačios visuomet 
nės- Toks jų aiškinimas parodo, kad tie rašė jai nėra ge
trai susipažinę su VLIKo teisine padėtimi, todėl jie per 
;rtiėnkaį tiusimapo'. kas yra VLIKas. Patartina jiems, 
įprieš rašant. apjė. VĮjIKą, pasiskaityti ji aiškinančią Ui- 
tėra turą. Sakysim, Įsigyti, kad ir-ftrtišų teisės ’Žiiibto P.: 
Stravinskio knygą : flr šviesa ir Tiesa” ir paskaityti tą 
jos skyrių, kuriame jis aiškina, kas yra VLIĖas ir 
kia jo .prigimtis. ■ Ų-W;’

O be to, norėčiau jų paklausti, kokią plačią vfsūo- 
fftienę pasiekia LB-nė? Juk tai parodo- jbš rinkimai. 
Koks mažas visuomenės jai teikiamas dėmesys. Bet 
tokia užuomina aiškiai atskleidžia jų .užmojį VLIKą su ; 
)endruomeninti. .0 tai rodo, kad jis yra jų laikomas tik 
visuomenės organizacija, o ne tautos atstovybe. Bet gid 
VLIKas kaip toks nesiremia organizacijomis; nors lau
kia iš jų parafuos.

Kiek-viena organizacija turi savo paskirti. Ją turi 
ii- LB-nė. Bet jos darbo laukas ne politinė veikla. Nors 
jos atlikdamos savo uždarinius netiesiogiai ateina pa
galbon ir Vyriausiam " Lietuvos tšlaisvininio Komitetui. 
Taigi, dar kartą tenka priminti, kad spauda, organiza
cijos bei lit. mokyklos, turėtų išaiškinti ir . įsąmoninti 
visuomenę, ypač mūsų jaunimą, kad visos kitos organi-' 
zacijos kartu ir LB’nė. atlikdamos joms skirtus užda
vinius, pasitarnauja netiesioginiai ir Vyriausiam Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetui, o tuo pačiu ir pavergto
sios tautos laisvinimui. Žinoma, ne tokiais kaip Tėviš
kės Žiburių ar Br. Kviklio Drauge vedamaisiais. Tokie 
VLIKo-prestižui nepasitarnaus, nei jo veiklai išgarsin
ti, o priešingai — tik VLIKo sumenkinimui.

A. Stonis

j- išrinkti naujus žmones.

f- Šigna'pūro p i rmiii i nkus Da- 
an Nair jau antradienį paleido 
biiesto savivaldybę^, o meras 
.eii Quan JinJ^u paskelbė nau

jus rihkrfr.us Jis įpareigojo gen 
aaė Hsien Long pažiūrėti tvar
ką rinkimų metu, kad Sigųąpū- 
o piliečiai galėtu išrinkti 79 sa- 

vi valdybės; rįarrus'
Wnoma. kari Irtose'n nk imu o 

e įdarys ir. rpežibjos par
tija.

— New Yrrkė yra sudavvti 
‘:cmiteli paramai reikalingiems 

■‘rJėti. Kiekvienas čęnūts p^ja~ 
.kiekviena parama 

tffcHhėriU; Kartais fdnšąs lieka 
be ptrigiL bet a^smarida .aukoto- 
ių. kurie atsiunčia stambesnes 
sumas.

- ■ - Pagarsėjęs paliukas J e—e 
Jackson nori va/ziuoti į Ričių 
Xfrika ir tartis su valdžios atsto 
vais <FeI ft^rąrnufriū. Jr< 
kącl ja*n • pavyktų aprėminti 
triukšmadarius.

— Statistikos duomenys rodo, 
kad nuo 3 metų U. paleista iš 
kaleį.mų nusikaltėlių J»c nus
kaito iš naujo t reikėjo padėti 
juos i kalėjimą.

i Prieš 2 savaites buvo nu-
1 ru dyts Zanboangos merą \ 
Aquino <lravgas.

I. PL'ŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

’TpsUTVŠ )

Tėveli' ir mama mėgino mane ginti, bet vokiečiai 
juos abu nužudė. Tuomet aš griebiau Mi ir per
vėriau vieną vokieti. Norėjau tą pat padaryti Iri- 
cui; bet jis jėga mane sugriebė, išnešė, įdėjo i ve
žimą ir sauffoio. Bermontininkai žudė ir plė’ė 
kairią, paskui pasiėmė arklių, vežimų, susidėjo 
ma’sto krovinį ir išvažiavo Navariūnų link. Gir
dėjau. jie minėjo to kaimo vardą, tiirbitt, jie ten 
taip pat žudys ir plėš.

Fricas sėdėjo vežime greta manęs ir su \vp<- 
niu kartas nuo kario pažvelgdavo man f akis, kaž
ką sakydamas vokiškai, bet aš flesuprltan. ramiai 
tik sėdėjau ir lauktdu progos. Prieky ir užpakaly 
važiavo kiti Vežimai, o pačiame vilkstynės gale 
buvo tempiama Sunki patranka. Fricas laikė savo 
šautuvą pasidėjęs ant kelių ir valdė arklį vade- 
lėmis. Aštrus durtuvas buvo visai arti prie ma
nęs /ienas nedidelis šautuvo pastūmimas būtų 
j c:vcręs man kojas. Aš bijojau, kad kiekvienu 
<r n. otų šautuvas galėjo išsišauti-, ne? buvo pa
rengties stovyje. «

Visa laiko Įtemptai galvojau, kaip man pa
bėgus. Kai. tik vežimai įvažiavo į alksnynus, aš 
nutariau pavartoti tą pat metodą, kuriuo nuo jo

apsigyniau aną kartą. Kadangi sėdėjau jo kai-.. 
Į rėje, todėl dviem kairės rankos pirštais staiga dū- 
I rišu jam Į akis, dešine ranka griebiau šautuvą 
I ir šoku Į alksnyną. Fricas nusikeikė vokiškai-.
bet, kol jis galėjo vėl matyti, aš jau buvau tank-’ 

Į niėje. Kelias labai gausiai dulkėjo, vežimai buvo' 
tojiatr, mano pabėgimo niekas nepastebėjo arba 
neteikė reikšmingu, nesivijo ir nešaudė.

— Drąsi esi mergaitė, — pagyrė Gyniotas;
— Kodėl tu to Frico nenudūrei, kai pagririiri 

i io šautuvą? — paklausė kiek aštrokai Liūdas. — 
i Juk jis nužudė mūsų-tėvu&

— Ji yra mergaitė, o ne karys, Liūdai. Ji ir 
taip daug drąsos parodė. 0, be to, turėsi progos t 

■ tu pats Fricui atsilyginti. A
— Nudurti Frico aš negalėjai!, nes tam būtų 

reikėję daugiau laiko, kas nors būtų tai pastefcfcjfj 
I ir mane peršovę.

— Ktlr džlbar bermontininkai galėtų būti?
I vėl paklAusė Gyniotas.

— Tikriausiai jie dabar bus N^viriūnuose.
Jie gan drąsiai jaučiasi, nes jų džūig. , .?, 

Visi Gynioto vyrai susirinko ir atidžiai klau- 
I sosi. Stambūs alksnynai saugiai dengia juos nuo 
priešo akių, nors sviediniai vis dak sprogsta kar
tas nuo karto pelabai toli. Navarlūhų kaimo pn-, 
sėje pasigirsta šūviai arba suklega kulkoSvaflH^l 
Sukąstais dantimis stovi vyrai, rinkti^ larkyctoe 

i m i kietai sugniaužtus šautuvus. Jie atrodo bal- 
Į šiai: jų veidai aplieti prakaitu ir apnešti dulkėtni^ 
jų akyse kibirkščiuoja neapykaųta ir kerštas. ;

Mes pulkime juos tuojau. Aš pats vienas Jūs' galite manimi pasitikėti.
Vyrai sugulė krūmuose pailsėti, pasidėjo šau

tuvus, ir jų cigarečių ugnelės nedi-ąsiai sužibo 
tankiuose alksnyno lapuose. Kai kas marškinių 
rankove braukė prakaitą nuo veido. Paprastuose 
ūkio darbo rūbuose, naminiais, storos lino dobės 
marškiniais, pųrvinomiis kelnėmis ir basomis ko
jomis, jie sėdėjo šalia savo šautuvų bei granatų 
ir atrodė k&ip tikri banditai, o ne kaip garbingi, 
kylatičidš jaunos tėvynės kariai.

— Nurimk, Genute, sėskimės čia ant šio kups
to. Tu esi labai patrargusi, labai Įaudrinta. Pailsė
kime ir sukaupkime jėgas kotai. To, kas įvyko, 
riėbep&keisįme, bet mes privalome skinti kelius 
atefčraf, vjil paikus iŠ savo tėvynės. Jei mes! žū
sime, žūsimė Jei pačio geriausio tikšlb: dėl tėvy-

Už tą pat tikslą žuvo ir tavo tėveliai ir visi

■visiems kailį nunersiu, kad ir kažin kiek jų būtų. 
Aš. turiu.-persmeigti Fricą taip, kaip jis mano tėvą 
persmeigė: jis niekur nuo mano durtuvo nepa- 
BėgŠ. — plkUi Šimiurna LiūdAs, degdamas kerštu.

— Liūdai; mes tą padabysimd, tik ne šiuo mo- 
rirėntti; reikia lankti ndkties priedangos. Visi išsi- 
škirstykite ir slėpkitės krūmuosb, kol sutems ir 
tus duotas fclakymtis žfgiui. Vakaras jau netoli, 
Ir ftėršlb valanda Čia pat. b fu, Genute, grįžk na- 
Mb ir įfadėk gelbėti sužeistuosius.

— M; aš turiu eiti driltrge ėu jumis Į Nava- 
riunūs ir len atkeršyti mano tėvų_ žudikams. Ar 

.jie mums taip baisiai atsilygino už tai. kad mes 
Fric4 if kitus suiefštirosibk sladgt^ie? Aš jteiriš 
niekuomet riėdbvanosiu ir niekuomet jų daugiau 
MsBrtigVSfti; tegtrt stimpa, kaip fhnyš. — su di- nės. 

■delhi piktumu pasako Genutė IF šatftuvo Buože kiti garbingi Vyrai ir ihotėrys.
trinktrii J žemę, kaip tikras kary». ; Gefitrtė sėdi ant kūpsto ir hamiąi Ablri į be<-

r. - _ Gerti, Gehutfe. k&rttffiHWft dVSllige- tik ži- leidžiančią saulę, kurios paraudęs ratas slėnia 
-nok. kad šautuvas sauna Į abi i? labiau į tą I žemyn ir žemyn už alksnyno. Ten anoje pusėje 
pusę, į kurią daugiau rankų jį taiko, pirmas ka-1 vis dar aidi šūvių garsai, ten laukia didelis nak- 
rip uždavinys yra išsilaikyti pačiam gyyarrt ir kuo ties žygis. Netrūkus jos veidas apsilieja gausio* 
n»iriii*gesn'į smūgį suduoti priešui. Miręs karo Į mis ašaromis.’ < ■
ftdke kilty# pnsidnrb be tik TffebepaVūj‘)ngas prie
šui, bet daržl 'haUffitfgfc.A bes jfš. kf'fcdamas kau-

lauke yya. tarsi, perbėgti į piųešo'siuvyklą. Jums 
reikli klausyti mano ktKnaAdo^ ir. ją fykdyti. Nuo

— Taip, aš darysiu viską, ką man isaky

•Ras norėtij IMs^n
n>ni

(Buf datyrianl
“čdrtit Mon-

Hobšoh, Hot SpririgR, Ar. 7191Š.
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Funeral Home and Cremation Service

$27-1741 — 1742

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1

perkraustymai

B Įv«inv atshnny.
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

Protingieji labai daug 
išmokti iš savo priešų.

fybir X Loux, r member of tfu National Horru FaAte^ 
h J7cw Fashion Spiekite, GAF Corporation

The ’Great Roos’ latest Trend hi Interiors •

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St Tel. 737-5149

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
-St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

1656 West 63rd Street

Leidimai — Pilna apdravda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. tERĖNAS. Tai. 925-3063

Lietuvių Brighton Parkoj 
Moterų Klubo priešmetinis na-

TEL. 233-4554 

Serviee‘461-8^X),'p^ge 06058

Po susirinkimo bus vaišes.
Eugenija Strungys

zy^tericanKį^hen (ĮjJ
^Anthony Oias Blue f

Deli Hom iš Wyandotte,s (Ąfi- lamų ar'agentų pagalba, kad ne- 
į didesnių!

fc-dn#arų. negu įsiatyhitį ir

advokatas visais požiūriais 
sąžiningas,

kasiu bei susikompromitavusių 
advokatų buvo ne daugiau vie- 

j no kito nuošimčio- P. Leono pir

VAKARŲ VĖJAI
ModernioB poedjos knyga. Kaina 5 doL Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

I . /

, Tei.: 562-2727 arba 562-2728

njspni eijpiei eieceIXUpytės Draugiško Klubo
priešmetinis susirinkimas įvyks

R. SKIPITIS

ir “contact lenses”.
tarti.

A. Kalys

KAIP NUMESTI ŠVORĮ

Florida

(B. D.)Savo pasaulėžiūrines ir politi.

WPVUtiAf

YMUned of excel* fat

M

3 
S

19^ & Manheim Rd^, Westchester, IH. 
VALANDOS: S—9 darbo dienomis

«*ho tetefonasi
feesiaenciios telef.: 44S-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
VeJaMos pagal susitarimą

rup lemon Jufee 
dove* g aril c, foineed 
tablespoons Toy įaucc 
tablespoon motetM er 

brown cogar

k, turtiinf^eqeantly, for 30 mfartwv 
minutes <f ceoking, becte often with 

tome ef it to M.rre wiih’-ttoSibc.

p'nėse buvo pastatytas juodo 
šlifuoto granito paminklas var-

eee (8*4^®.) crushed 
fifetrtAe, uadnjned

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WtsRhesUr Community klinikos 

Msdicjnss direktorių.

" I I

i

i

Da

tadienį, gruodžio 6 dieną, 1 vai. 
po pietų, Anelės salėje. 4500 S. j 
Talman Avė. Narės prašomos 
atsilankyti, nes yna daug svar
bių reikalų aptarti. Bus renka
ma valdyba 1985-tiems me

lės Kojak salėje, 4500 So. Tal-J 
man Avė. Pradžia 1 vai. po pie
tų.

Po susirinkimo bus vaišes, j
Nariai kviečiami atsilankyti, 

nes yra daug svarbių reikalų ap-
!

PETRAS LEONAS
Lietuvos teisingumo kūrėjas

(Tęsias) -

P, Leonas ir jo vadovaujama
Advokatų Taryba stropiai žiū-1 .... . n .i .. , 7 / v f, f . - i mi m ūkavimo laikais prisiekusiųĮ ręjo, kad kolegos advokatai ru-

_ j pestingai sąžiningai vestų sa
ri vo įgal?otojų bylas, kad neieš-

' kotų bei neviliotų klientų rėk-j

chigane) nori antrą kartą pavar-i rėįkąiaHUj iš klientų 
toti nuo nutukimo specialų gy- * 
dimą, kuris pasireiškia tuo, kad’procių nustatyta... žodžiu, 
dantų gydytojas vielomis žan
dikaulius suartina taip, kad pa- 
oemė, negalėdama išsižioti, te
priima tik skystą maistą per 
šiaudą, šitokiu būdu Deli Horn 
nuo 1973 m. gruod. iv men. iki j 
1974 m. liepo^ mėnesio suliesė
jo 6? svarais. Str ' likusiais* 146' 
svarais ši 23 m. mergina buvo 
visai patenkinta- Bet ji pastebė-: 
jo, kad jos svoris vėl auga. To-’ 
del. ji vėl kreipė vi : dr. S. Kleff, 
kad jai antru kartu 'jažei tų” 
burną.

advokatu ir jų padėjėjų skaičius 
iš keliolikos buvo pakilęs ligi 
170. O 1944 m. Lietuvos advoka
tu buvo 312. :.. - r j.

Aukštai vęrt.nio ^lietuvių tau
tai daugUįu^einusius ;<oną Ba
sanavičių, ir Motiejų Lozoraitį, 
pasirūpino, kad ir jo vadovau
jama Advokatų Taryba vertin
gai juos pagerbtų. P. Leono ini
ciatyva 1927 m. ' buvo 
Basanaviefauš fondas,
apie 8.000 litu. fondui pa
grindą sudarė lėšos, gautos is 
Advokatų Tar£bo£ Fondo nuo-; 
šimčiai buvo skiriami studentų 
stipendijoms-

nes pažiūras buvo susidaręs dar 
jaunas būdamas, universitete' 
bestudijuodamas, ir tų įsitikini
mų laikėsi visą savo amžių. Fi
losofiniai jis buvo liberalas, ki 
politiniai tautiškas demokratas. 
Kietai laikėsi demokratinių prin 
cipų, tačiau nebuvo kosmopoli
tą.-, o tautiško nusistatymo lie
tuvis, nuoširdus Lietuvos patri-

SOPHIE BARČUS
RADIJO iKJMOS V A LANDO* 

le*tadienlal> b- laknullmlata

ĖHtm WOPA - 14* AM 
»raB«liua|aM« B mOm atvdUer 

Mar^vaHa Pariea.

'*'*'***• — AMmm Dewti 
ThMa TTMMt

1S« «*. AY>
CHICAGO, I). Mtt*

•Vį •• 
a 

is;

e

banr? loo OL
ru„ ;5. w - 

pre i m

Charles Stasukaitis
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Hahted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

*ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Telefonai 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

pa-! 
kad! 
bū.

tų sąžiningas, rūpestingas ir j 
tvarkingas save klientų įgalioti' 
nis. Taipogi buvo žiūrima, kad 
; prisiekusių, advokatų arba jų 
padėjėja luomą tebūtų prima- 
mi tik asmenis, išėję aukštąjį 
teisių hioksią ir Tresu^rkomprO’ 
mi'tave. . ‘ ' . *

' <

Tokia advokatų priežiūra ne-Į 
'abejotinai tuiėjo didelėm teigia-i 
mos reikšmes. Ir dabar prisiiri-1 
nes anų laikų advakatūrą galiu! puiinkui advokatui Motiejui Lo- 

su ----------------  ----
ano meto Lietuvos advokatų di-j 

gali dėlė dauguma buvo garbingi, pa' 
sitikėjimo verti asmenys. Neti-į

^b.out the
ouse

pasid’J.žiavimu sakyti, jog! zoruičiiū, mirusiam 1907 m Lė- 
j šas skyrė Advokatų Taryba.
į Buvo nepaprastai punktualus 
1 ir pareigingas. Į laiškus atšaki- 
! nėdavo paprastai tą pačią die- 

■ na, kada gaudavo, bet jokiu bū- 
! du ne vėliau rytojaus dienos.

POLITIKAS

sjėla' višuoinet fcuvo neturtingo
jo purėje. ; y .

1905 m. Rusijos revbliucimo 
sąjūdžio metu parodė, kad jam 
nepriimtiną ano meto Rusijos 
santvarka — neįibota monarchi
ja- Už tą nepalankumą esamai 

įkurtas) valstybės santvarkai buvo at-i 
siekias) leistas iš tarnybos. Ano meto; 

revolmcinis sąjūdis supurtė ca-i 
rištinę Rusiją ir neribotas mt)-1 
nay’chas turėjo nusileisti ir 
ti baisa piliečių atstovybei.’Pi-p 
liečiu atstovybė buvo vadinama 
Valstybės Dūma. Pirmoji Dūma 
buvo išrinkta 1-906 m. gegužės 
10 d. ir už poros mėnesių pa
leista. 1907 m. buvo išrinkta ant-' 
roji Dūma, kuri išs* laikė viėau 
mėnesiu ilgiau. Antrosios LXi- 
mos atstovu buvo išrinktas ir 
P. Leonas į trečiąją ir ketvirtą
ja Dūma P. Leonas save kandi
datūros statyti nebesutiko, bet 
dalyvavo rinkiminiuose komite- 
itiose ir veikė politikų užkali-

2533 W. 71st Street
1410 Soe 50th Avė., Cicero

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
Tel: 652-5245

HšUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarė jai ir laidojimo direktoriai:

IEAN VANCE Ir GEORGE SORINI

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork tnd fruit go well together, tnd the combination of 

tparenbs with the sweet and sour taste of pineapple L J natural.
Be <“ore ociag cooked ov^r a charcoal outdoor grill% >pare- 

fib» KhovM be precooked by being boiled until tender. Thk 
procesi of partial cookifcg U called parboiling.

If you arę suable to devote the time or the refrigerator 
•pace te the marihation procedure in this recipe, just omit the 
•tep ’Die -ribs will L&ste < little less of pineapple, but they’U 
Xill be qiflte deHooui

l'hrifc TaAer robust 3isb fe Idea! for 1 barbecue party. For 
^*Ver ^r^uPs. tllow 1 pound of •pareribs for each person and 

the >mowt of bwting sauce accordingly. Accompany 
the r.b« with potato maearoni salad, sliced tomatoes 

TrWncb Tn^ad. and the pirtehpple sauce for dipping.
Serve teet, fcod tea, Sangria, drilled rose wine, or the white 

Mjm you ueed to make the sauce a cold Cbablis or Soava, 
drilled fineapple Spareribs

laf JEOABbXO.' £te|r i^rvingt: Six
Tima. 1 h^ur, plus. I day of Gott: Moderate

Aikštes automobiliams pastatyti

- -. - - - 11

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIofl 
teaspoon pepper - 

ParboC the eparerib* hi rintaerlng water for 30 mlnutec. 
PUo® the rihs te • roasting ^an and pour the pineapple 

thete. if the Juice docks’t quite coxr the riba» top 
rth wter* IteMfnte for 24feoara.

Ih< heating tauee. Combine fix 
il eM Ha Hquid, the wine, lemon juica« gnr&ų
MOK enhbftse te oil tod pepper, in a saucepaiM

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3

5 — Chicago, 8, DI.

I



JAV K. L. B-NĖS Narių IR ATSTOVŲ . i mis ir programa.

JAV RI.B-nė' Tarybos narių 
ir atstovu metinio suvažiavimo, 

grucdz o 
mer 15 d., šeštadienį, Lietuvių
Tautiniuose Namuose 6422 So. 
Kedzie Ave., Chicago, Illinois.

įvyksiančio 1984 m

cine Kūčių vakarienė. Del m 
formacijų skttib'mi: ’ 73'’ G92J. 
434 4645. 434-571 j iCiiieagt-je) 
863-5135 ir 863-6492 (Cicero
523 0148 (Brighton Pk.). 1-2)3- 

į 365 4184 (Indiana).
i

Kviečia:
Tarvbos Prez diumas.

12 d., 1 mą vai. p. p., kaulių 
namucs''( esančiam 2417 \Veėt
13 Si. (lygiai 1-nią v. pp.).

Nariai prašom? atneš.i vertin
gų dovanų laimėjimams ir ep- 
simjokėti nario mokestį.

Įžanga: $4.00 del. vaišėms 
salės išlaidoms padengti.

V. pirm. Juozas Skeivys

ir

— Šri Lanka s:loję policija 
surtšaudė su maištiiiinkaK -*a- 

šiaurėje, žuvo 11 žmo-
—Chicagos Lietuviu Spaudos

1. 9.00-10.00 lyto atstovų ir 
svečių registracij..

2. 10 00 vai suvažiavimo ati-1 
darymas — dr. Vladas Šimaitis.

3. Amerikos himnas.
4. Invokacija — kun. kan.;

Vaclovas Zakara* ka>. !
5 Mirusių narių pagerbimas klubo narių susirinkimas įvyks 

j penktadienį, gruodžio mėn. 7 d. 
j 7 vai. va k., Liet uvio sodyboje, 
j Visi nariai kviečiami gausit 
J dalyvauti, nes reikės daug ką 

j aptarti. Valdyba

_ Jakubėno vokalinis ansamblis 
valanda 

Povi-

— kan. V. Zakarauskas.
6. Komisijų sudarymu-.: 

a/ registracijos, 
b rezclucijos, 
c/ spaudos.

7. Sveikinimai.
Č 8. JAV RLB-nės Tarybo
.r:u ir atstovų pereito suvažiavi- gruodžio 16 dieną 
mo protokolo skaitymas — Apo- Tėviškės bažnyčioje stato 
■Mn.aras Skopas- i-jo Mieiiulio “Oratorija iš
/. 9. Paskaitos: “Mūsų Dešimt-,^0 •
mečio veiklos raida-’ — A. Jus- 
kev-čius ir A. Pleiškys.

10 Pranešimai:
■" z/ Tarybos prezidiumo.

b/ Centro valdybos — pir
mininko ir narių, 
c./ Kontrolės komkijc
d/ Apygardų pirmininkų ir lyvauti ir atsmešti “Grab liag” 
ę/Apylinkių pirmininkų. dovaną. Bus valdybos rinkimai

11. Suvažiavimo dalyviu pasi
sakymai dėl pranešimų 
priėmimas.

12. Diskusijos spaudos
13. Įstatų patobulinimo 

simas.

(Pr.)

SLA 134-tos Kuopos 
į rinkimas įvyks ketvirtadienį,

susi-

Savings patalpose,
6201 S. Western Ave., Chicago- 

! je. Maloniai kviečiamas narės da-

ir T4

tena 
klair

•14. Klausimai ir sumanymai.
•> 15. Rezoliucijų priėmimas.

16. Suvažiavimo uždarymas ir 
jiictuvos himnas.

Pastaba: registracijos mokes
tis ir priešpiečiai 5 00 dal.

v,", Priešpiečiai.tarp 1 ir 2 vai. po 
pietų.

{ Metiniame Tarybos narių ir 
atstovu suvažiavime kviečiama 
dalyvauti ir patriotinė lietuvių 
visuomenė. RLB-nės nariai kvie 
mmi kuo skaitlio gausiai suva
žiavime dalyvauti.

£>Po suvažiavimo 7 vai. vakare 
rtpje pačįpję salėją įvyks Uadi- 

į. * ♦ r " 5 - . r

ir Kūčių vaišės.
Valdyba

LIETUVIŲ PENSININKAI
I . '

j Lietuvių Pensininkų sąjun- 
j gos valdyba kviečią savo na- 
. rius ir norinčius būti nariais ai- 
: vykti į gausų susirinkimą ir 
prieškalėdinį -pobūvį su vaisė-

YOUR DOG MEEDSVITAMINS,TOO.

A Sergaants
the pet care peoote

Į ‘Įpįjn ĮĮįfj rįjj
o 

KTVUI
a

»nvrr2
• G

los 
nių

Manoma, kad soi-cgimas į- 
vyko, kai chemikalai iš tanko 
buvo leidžiam! į tanką.

— Chid’gos mokytojai p r- 
madienį nėjo į (kirbą, nors mie
sto valdyba prižadėjo šuniokėli 
Medicare išlaid is.

— Grenadoje rinik'.’iinus lai
mėjo Nauja Taukinė parlija, no 
rinti glaudžžsii bendradarbiauti 
su JAV. Laimėjusios partijos 
vadas yra B6 m. Herbert Blai- 
ze. Jis yra baigęs aukštuosius 
mokslus, verčiasi» advokatūra. į

■— Paaiškėjo, k): d Kongreso 
atstovė Geraldine Ferraro pa* 
sirašė kelis klaidingus lakštus 
■apb josios praeitų metų .paja
mas, Pasirašyt, ma prisiekė,tai 
turės aiškintis teisme.

ttAL ■STATI HM 1AUI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

778-2233

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTAR1ATAS • VERTIMAL

UJU. istatb fo* 
Zwn* —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IR WMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento*

£212 W. Cermak Road Chicago, DL Tri. 847-7742

Frank Zapolis ir jo žmona 'Eleonora gruodžio 15 dieną, 
7:30 vai. vakaro Chicagos Mokslo ir Pramonės muziejuje 
pradės Lietuviškos Eglutės vakarą, papuošę eglutę 
šiaudinukais. Įėjimas veltui. Minėtą dieną lietuviai tu
rėtų būti Mokslo muziejuje.

1

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

*
1LEKTRQS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI

jos ir rašytojų s-gos paskelbto 
dranios kūrinių 'konkurse pir
ma ją premiją gavo Justinas 
MarcirikevJ&ius už dramą “Dau 
kantas”, Antrąją premiją—Juo-

• zas Motvila už pjese ‘‘Didysis 
j geimas” ir “Sąžinės šešėly” ir

PAVERGTOJI LIETUVA... Rifardas Gavelis už PJ'es^
• “Triumviratas. Trečiąją —Juo- 

pjesę 
Erlic-

Apginta dizertacija ! zas Marcinkevičius už
Dailėtyrininkė N. Lukšiony-’ “EreUo Sūžla” ir JlK>zas 

tė-Tohteiišienė apgynė kandida- ^as,u^ Bbnkuvą .
line disertacija “Lietuvos ai-clii
tektūros stilių 'raida 1830-1920, Pamoka ^ujekui
nifetais. Į G. Kretavičius “Valstiečiu laik-

Disertantė išstudijavo dau~ raštyje rašo:
giau kaip 600 architektūrros pa • — štai tavo, Sigitai, “žirgas”, 

i — parodė vyr. inžinierius Silve 
st ras Muckus seną traktorių.— 
Susitvarkęs galėsi dirbti. O čia 
štai naujas raktų komplek
tas. . ' i

manikių. N. Lukošionytė išsky
rė tris stilių pakraipas— rcmlin 
tizmą, istarizmą ir moderną, at
skleidė jų raidą ir savitumus 
Lietuvoje bei atskirose pastatų 
grupėse.

* * *
Premijuotos pjesės

Lietuvos kultūros minisferi

Triūsė, praakrtavo prie trak
toriaus tik atėjęs dirbti į kol-

Sigitas, <y kai atėjo pietų

metas, pasuko į valgyklą.
Grįžęs vėl norėjo remontuo

ti. B'et\žvilgt — nebėra raktų 
komplekto. Veltui visur ieškojo, 
žiūrėjo. Tada kreipėsi į vatus. 
gal kas p'H&iskolino.Deja, niekas 
nieko nežinojo; Tik dėdė Jonas • 
Monkus paaiškino: 1

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. - ;

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow., 
Nebrangus.ŠIMAITIS REALTY

Dirbu ir užmiesčiuose, frelit 
>irintuotai ir sąžhdnfaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Art, 
TeL 927-3559

Pas mus čia tokia mada.
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

D t M E S I O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilis 
liability draudimas pensininkams  ̂

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė.,

Chicago, Ill. 3
TeL 523-8775 arba 523-9191

— Pietų Afrikos pareigūnai pa l 
taria Jesse Jackson nejudėti iš j 
vietos, nes Afrikoj jis bėda pa-1 
darys ir niekam nepadės. i

— Rinkimų melu atstovė Fer 
rato gavo žymiai miažiau balsų, 
negu demokratai tikėjosi. Ant
ru kartu ji nekandidatuos.

—Egipto prez. pasisakė prieš 
David stovyklos nutarimus ii 
pritarė Egipto pozicijai Arti
mųjų Rytų politikos klausi- j 
mu.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283. 1

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

ARVYDAS KIELA
., 6557 S. Tahnan Avenue?

Chicago, IL 60629 X

434-9655 ar 737-1
S

MALE-FEMALEHELP WANTED
Reikia Darbininky ir DarbininkiŲ

ūki

Naujai pasirodžiusi
KAIP SUDAROMIi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite SI.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

Liberty Federal /avings
AND LOAN ASSOCIATION

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

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA *-> $17. IPersfuntiirni pridėti $1) 
Sftjfrti čekĮ:

Naujienos, 1739 S, Halsted St 
Chicago, DL 60608

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 mętų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta j 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 A

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

'■ -Att: Mrs. Barbara L. Elias, 
Director 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 8360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. i ’ d £|

' C. S. CHELEDEN,
Emeritus d

1
I M 

LU I

GOVERNMENT JOBS: 
$16,559 — $50,553/year. 
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805-687-6000 
Ext. R-9617

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

LIUCIJA

4259 S. Maplewocd, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-. 

šymai įr. kitokie blankai. č

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Avė.
(312) 7ib-87OO

Homeowners jnsahmee M
Good servicė/Good price 

F. Zapolis, Agent <5 - 
320814 W; J5ft.Sk k

Everg. Park, III. Z / 
50642 424-8654

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja Dėtuvių 
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

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
Išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina - $3.95 (su per 
siutimu).

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: noe
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.

Sestai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i
& pagal susitarimą.

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street

Chicago, DL 60629
jĮ»jĮ[iiiuĮ.ein«-wiL« /

ADVOKATŲ draugiją 
v. bylaitts ■ 

ir V. BRIZGYS < 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto Qd 5 vaL popiet, 
šeštadieniais pagal maita rimą 

S. Kedzis Ava, 
Chkaso, DL 60629 
TeL: 778-8000

nininkas

J5ft.Sk

