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IRANAS LENGVAI AMERIKIEČIU NEIŠLEIS
y PARAGVAJAUS POLICIJA NUŠOVĖ 

“KAPITONĄ SANTIAGO”Lr
h DIKTATORIAUS SOMOZOS PALAIKUS SUDEGINS 
■ f IR ŠEŠTADIENĮ ATVEŠ Į MIAMI, FLA.

■ . ASUNCION, — Paragvajaus------  ----
policijos vadovybė paskelbė, 
kad ketvirtadienio vakąrą jiems 
pavyko .nušauti pasikėsintoją. 
Policija žinojo, kad “kapitonu 
Santiago.” -buvo vadinamas Hu
go Alfredo Irurzun. Iš liudinin
kų pasakojimų policija nustatė; 
kad pasikėsinime prieš diktato
riaus Anastasio Somozos gyvy
bę turėjo dalyvauti “kapitonas 
Santiago”, kurio' fotografiją, 
vardą ir;paVardę'ji turėjo. Jis 
wikė -ne tik Paragvajuje, bet

jr Argentinoj e ir Urugvajuje. I panašaus sprendim0. tik gal 
• Somozą pasikėsintoją grupė f mažesne persvara, laukiama 
užpuolė •‘T^ecia'dienfo rytą, o antradienį ir Senate. .

i t f • ’• * rzi • I « - -

VOKIEČIUS DŽIUGINA R. 
WECHMARO IŠRINKIMAS
BONN.— Vokiečių diplomats 

Reudiger von Wechmar išrin- 
{kimas Juntginių Tautų genera- 
■ linės asamblėjos pirmininku la- 

_ | bai džiugina visą vokiečių tau- 
“ Į tą. Savo laiku vokiečiai tarp

tautinėse organizacijose užim
davo atsakingas vietas, bet po 
karo, kai naciai sugriovė Vokie
tiją, vokiečiai buvo tylūs ir ne
pretendavo į aukštesnes vietas. 

, Dabar ne tik vyriausygės 
sluoksniai patenkinti, kad v<K

NEPARDUOS INDIJAI 
ATOMINIO KURO

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Butas-298:98 balsais at
metė prez. Carterio prašymą 
leisti parduoti Indijai 38 tonas 
atominio kuro. Atstovų Butas
mano, kad Indija, gavusi tą ku-1 kietis tapo įtakingiausiu Jung
tą, gali jį panaudoti gaminimui Į tinių Tautų pareigūnu, bet jis 
atominių ginklų, nes Indija ai-į turės teisę spręsti, / svarbius 
sisąkė leisti tarptautinei komi- klausimus. 30 - |

’sijai kontroliuoti savo' atomi-

užpuolė' trečiadienio rytą, < 
penktadienio anksti rytą “kapi
tonas” jau-buvo nušąutąs. Poli
cija visą laiką labai stropiai sau
gojo visas Paragvajaus sienas.

Policijai pavyko pasikėsintoją 
sulaikyti -Lambarės priemies
tyje. Jis ten priešinosi apie .dvi 
valandas j “Set" kai pcflicija'gavo 
sustiprinimą, jis negalėjo pa
bėgti. Dabar ieškomi kiti pasi
kėsinto] ai, kuriems iki šio laiko 
pavyko pasislėpti.

A. SOMOZĄ LAIDOS
; 1. MIAMI KAPINĖSE

Pietų - Amerikos laikraščiai 
pirmuose puslapiuose įdėjo fo
tografiją amerikietės Dinorah 
Sampson; su-kuria Paragvajuje 
gyveno Nikaragvos diktatorius. 
Prie karsto ji verkė, šermeni
nėje buvo susijaudinusi.

Bet pranešimai iš Miami sa
ko, jog Somozos žmona,, jo vai
kų -motina, gyvenanti Somozos 
nupirktame dideliame naine, 
pareikalavo parvežti - karstą su 
lavonu į Miami, ir čią palaidoti.

Somozos žmona taip pat yra 
amerikietė. .Ji.-.vadinasi Hope 
Po'rtocarrero de Somoza. Ji vi
są laiką gyveno JAV, Miami 
apylinkėje.- Ji yra legali Somo- 
zOs palikimo paveldėtoja.

APŠAUDĖ JAPONŲ LAIVĄ
įTOKIJO. -— Japonų laivas 

Shinamaru buvd apšaudytas, 
kai jis plaukė tarp Quemoy, Tai- 
vano salos ir Amoy uosto Kini
jos žemyne. Japonai kaltina 
Taivaną, kad laivas buvo apšau
dytas iš Quemoy salos.

Taivano vyriausybė tai paneij 
gia. Ji mano, kad laivas galėjo 
paimti netnikamą krypti, plauk
damas į Amoy uostą ir buvo ap
šaudytas kiniečių iš žemyno.

. Visa vokiečių .spauda įvairiai.., 
komentuoja Wechmaro pasky-, 
rimą ir klausia, kas yra galin- ■' 
gesnis?- asamblėjos pirmininkas 
ar Jungtinių Tautų’ generalinis .
sekretorius?1974 metais Indija išsprogdi

no atominę bombą, kurią pasi
gamino, gavusi iš Amerikos ir 
Kanados atitinkamas žaliavas.

Vyriausybės manymu, jeigu j NEW YORK 
mes Indijos; prašymo nepaten

PIRMADIENIS — BLOGA 
DIENA ŠIRDININKAMS

Amerikos Gy
dytojų asociacijos žurnale, Ka-

PLANUOJA SUDARYTI KOMISIJĄ 
JAV BYLAI NAGRINĖTI

PREZIDėNTAS CARTERIS ĮSAKĖ PARUOŠTI 
JAV DOKUMENTUS SANTYKIAMS NUŠVIESTI

iriūsų santykiai su ja bus' sugar 
dinti. Kongr. S. Broomfield (R., 
Mich.) mano, kad Indijos pra
šymas yra bandymas suniekinti 
Amerikos pastangas suvaržyti 
atominių ginklų plėtimąsi

, -.X •

EGIPTO IR IZRAELIO MINIS- 
TERIAI SUSITIKS N. YORKE

WASHINGTON. — Egipto ir 
Izraelio užsienio, reikalų minis
terial susitiks aptarti palęstinie-
čiu autonomijos klausimą laike daug
New Yorke Įvykstančios Jung
tinių Tautų -sesijos.

Tai yra -geras ženklas, pareiš
kė prezidento atstovas S. Lino- 
witz/--kad šalys .vėl, sutinka dis
kutuoti ir tuo gali pasiekti pro
greso palestiniečių reikaluose.

Egipto prezidentas Anwar 
Sadat jau tris kartus buvo -nu
traukęs-tuos pasitarimus.

Izraelio ministeris Shamir 
pareiškė, kad sudarė pasikalbė
jimų programą, bet jie nedisku
tuos Jeruzalės klausimo. Tuo ■
klausimu žydų nusistatymas pri< 
yra aiškus. " šventės programos.

- - • • - - -■ 4*7^ -- *

kin- rašo,k-ad žmonės, kurie ne
turėjo pirmiau jokių širdies su
trikimų, daugiausia miršta nuo’, 
širdies priepuolio pirmadieniais.! 
TjTiųėjįBiąi rodo, kad nuo šir- Į 
dį^' ^smūgįo daugiausia miršta : 
pirmadieniais, o mažiausia i— 
penktadieniais. Pasilikimas na- 
muose-pirmadienį ne ką gelbsti, 
ne^46^.% mirusių širdies prie
puolių mirė pirmadienį namuo
se. Mirimai vėžiu pyksta maž- 

' vienodai visose savaitės 
dienose.

RUDENS ŠVENTĖ 
CHICAGOJE

Rudens šventė įvyks Chica- 
gos Navy Pier patalpose spalio 
mėn. 9-12 dienomis, pranešama 
iš burmistrės ofiso. Programo
je: — liaudies muzika, šokiai, 
etniniai maisto produktai ir kar
navalo pramogos. Tai bus šei
mos šventė ir daugumoje vyks 
patalpų viduje.

Bilietai bus pardavinėjami 
Įėjimo Į Navy Pier' laike

Rugsėjo 20: Pilypą, Eustaki 
jus, Jolita, Vainora, Gedvilis, 
Audis.

KALENDORELIS

Rugsėjo 21: Ifigenijai, Matas, 
Viskantė, Galgė, Mantvilas.

š Rugsėjo 22: Emerita, Tomas, 
Sparta, Guodė, Vyrmantas.

Saulė -teka6:35, leidžiasi 6:52.
Oras gražus, debesuotai.

Modernios valstybės, vietoj arklių, turi įvairiausios rū
šies automobilius. Britai keičia savo karo jėgas, bet jie 
dar neatsisako nuo’ arklių. Paveiksle matome britų karo 

jėgų arklį, dalyvaujantį parodose ir įvairių 
vietovių tarnyboje.

KUBA GRAŽINO AMERIKON 
DU LĖKTUVO GROBIKUS

40 DIENŲ LAIKOTARPYJE KUBIEČIAI PAGROBĖ 
DEŠIMT AMERIKOS LĖKTUVŲ

NESISEKA SU NAUJA KANA
DOS KONSTITUCIJA

OTTAWA (AP). — Kanados 
premjeras Pierre Trudeau turė
jo pasitarimus su visų 10 pro
vincijų’ vadais, bet nepasisekė 
susitarti dėl naujos konstituci-

Premjeras Trudeau, negalėdamas išspręsti konsti
tucijos neaiškumų, anksčiau šaukia parlamentą, kad

Kanados įstatymų leidėjai klausimą išspręstų.

COLUMBIA, S. Carolina. — 
Trečiadienio rytą du kubiečiai 
pagrobė Delta bendrovės Bo
eing 727 keleivinį lėktuvą su 
111 keleiviu, skrendančiu iš At
lanta į Columbia. Jie reikalavo 
skristi į Havaną, grasindami tu
rima benzino bonka padegti lėk
tuvą. Ketvirtadienį Kubos vai-, jos projekto. Buvo svarstomi 
džia abu oro piratus gražino 
Amerikon.

Iš Hąvanos' į Columbia aero
dromą grobikus atvežė Aviaci
jos administracijos lėktuvas. 
Juos atlydėjo administracijos du 
maršalai ir JAV -maršalas-• Jie 
grobikus perdavė aerodrome lau 
kiantiems FBI agentams. Paaiš
kėjo, kad grobikai yra Juan 
Adeja Fresneda ir Chicencio Pe
rez. Jiems gresia bausmė ne ma
žesnė kaip 20 metų kalėjimo. 
JAV maršalas Hector Gonzales 
pareiškė, kad Kubos pareigūnai 
buvo labai nuoširdūs.

Aviacijos administracijos kal
bėtojas Dennis Feldman pareiš
kė, kad Kuba grąžino tuos du 
oro piratus savanoriškai. Grąži
nimas turėtų sustabdyti lėktuvų 
grobimų maratoną. Kubos ko
munistų partijos laikraštis Gran 
ma pirmadienį pranešė, kad Ku
bos valdžia sustabdys lėktuvų 
grobimą ir jų skraidinimą į Ha
vaną. Dauguma dabartnių gro
bimų vykdo tėvynės ilgesiu su
sirgę kubiečiai. Ir šiuo atveju 
Perez ir Fresneda, atvykę Ame
rikon prieš 4 mėnesius, bodėjosi 
tremties gyvenimu ir norėjo

šie svarbiausi klausimai: skyri
mas senatorių ir Aukščiausioje 
teismo teisėjų, žemės tirtų val
dymas ir ekonomijos kontrolė.

Dabar jis <.ano šaukti parla
mento sesiją anksčiau, kad pra
dėtų svarstyti naują konstitu
ciją. Dabartinė konstitucija 
yra Anglų šiaurės Amerikos ak
tas, surašytas 1867 metais, pa
gal kurią Kanadoje yra konfe
deracinė valdžia Anglijos prie
žiūroje.

Pagal premjero Trudeau pla
ną, Londonas turėtų atsisakyti 
tos savo teisės. Kanada liktų 
pilnai nepriklausoma valstybė.

SENATAS NUSTOJO PASITI
KĖJIMO BILLY AKYSE

NEW YORK (UPI). — Pre
zidento brolis Billy Carter, laike 
pasikalbėjimo ABC televizijos 
programoje, pareiškė: “Aš tu
riu labai mažai pagarbos Sena
tui. Jie (Senatas) paskelbė to
kias istorijas, kurių aš niekuo
met nesu sakęs.“

Billy dar pridėjo: Daug kartų 
jie tik žaidžia politiniais tiks
lais su manimi. Jie sudarė kal
tinimus, kurių nėra, ir apkalti-

grįžti namo. no mane tomis kaltėmis.

TEHERANAS, Iranas.— Pra
eitą antradienį Irano islamiškas 
parlamentas nutarė sudaryti 
komisiją JAV ir Irano santy
kiams nagrinėti. Ketvirtadienį1 
buvo susirinkę komisijos nariai 
aptarti būdus šiam klausimui 
nagrinėti, bet nepavyko susi
tarti. Komisijos nariai turės ir 
vėl susirinkti.

Premjeras Rajai pareiškė, kad 
Irano parlamentas taip lengvai 
52 amerikiečių iš Irano neišleis. 
Parlamento komisijos nariai rei
kalauja, kad amerikiečiai taip 
pat patenkintų iraniečių reika
lavimus. Jis nepaskelbė Irano 
reikalavimų, bet jis turėjo gal
voje mulos Chomeini paskelb
tus reikalavimus.

Jau buvo sudaryta parlamen
to komisija, kuriai buvo įteiktos 
parlamento narių nuomonės^ 
kaip suimtų amerikiečių klau 
ūmą spręšĮSr Minėta komisija 
dar nebaigė savo darbo, bet jau 
pradėjo organizuoti kitą ko'mi- 
siją santykiams nagrinėti. Iš Te
herano radijeh stočių praneši 
tno apie .šios islamiško" parla 
mehto kąomisijos sudarymą aiš 
kiai matyti, kad kova tari 
premjeroAzRajai ir prezidente 
Bani-Sadr tebeeina dėl 52 ame 
rikiečių. Prezidentas norėtų tuo 
jau išleisti amerikiečius, o vė 
liau tartis dėl Irano įšaldyti 
pinigų, tuo tarpu ekstramista 
no'ri pirma viską sutarti, o tik 
tai vėliau išleisti amerikiečius 
Tretieji nori, kad suimti ame 
rikiečiai būtų pirma teisiami 
nubausti, o tiktai vėliau, ka 
bausmė bus atlikta, tai kalbėt 
apie išleidimą. Islamiško parla 
męnto. narių nenoras išleist 
Amerikos diplomatus ir amba 
sades tarnautojus sukėlė dide 
lio susirūpinimo amerikiečii 
tarpe.

WASHINGTON, D.C.—Penk 
tadienį paskelbta, kad V aisty 
bės departamentas, prezidente 

1 Įsakytas, parnešė didelį doku 
mentų rinkinį, liečiantį pasku 
tinių 40 metų JAV santykius si 

' Iranu. Dokumentų rinkinys viri 
60000 psl. sudaro didelio formate 
rinkinį. Paruošti paaiškinima' 
užima virš 500 puslapių. Pa 
ruošti dokumentai rodo abieju 
valstybių ■, santykius, bet ji< 
nebus “sprogstamoji bemba” 
kurią dabartiniai Irano valdo 
vai būtų norėję tuose dokumen
tuose įžiūrėti. Ten daugumoje 
yra susitarimų nuorašai, jų vyk
dymas, mokyklos, sąskaitos 
mokesčiai ir kitų susitarimų 
rezultatai, j

Jeigu 40 metų santykių ap- 
žv*'.ga bus įteikta dabartinei 
Irano vyriausybei, tai nieko 
sensacingo ten jie neras, nes 
nieko sensacingo nebuvo.

Valstybės departamentas įžan
goje sako, kad paruošti doku
mentai nėra Pentagc'no paruošti 
pranešimai. Taiyra dokumentai 
apie to meto padarytus susita
rimus, aptartus ir ąbiejų pusių 
pasirašytus tais laikais.

TRYS MILIJONAI ĮSIRAŠĖ 
Į NAUJĄ UNIJĄ

DANCIGAS.— Naujos, nepri
klausomos darbininkų unijos 
organizatoriai praneša, kad jau 
įsirašė 3 milijonai darbininkų 
ir virš 3,000 darboviečių. Tai 
būtų lygu Lenkijos komunistų 
partijos narių skaičiui. . t

Laisvą nuo kompartijos dar-, 
bininkų unijos organizavimą 
darbininkų vadai laimėjo laikė, 
streiko' laivų fabrikuose. Toks 
greitas ir didelis naujos unijos 
narių augimas rodo? jos jėgos 
stiprėjimą greta Lenkijos ko
munistų partijos.

Dabar sudarytas tautinis ko
mitetas. Jį sudaro atstovai iš 33 
sričių. Komiteto centras bus 
Dancige, bet mano įregistruoti 
Varšuvos teisme. Tai būtų cęnt- 
tras Tautinės nepriklausomos 
unijos visai Lenkijai/

Be to, streikai Lenkijoje vią 
tęsiasi. Sustreikavo Katovice 
miesto' susisiekimą aptarnau
jantieji ir Kiele mašinų fabri
ko darbininkai.

Streikai paveikė ir valstybės 
biudžetą. Pirmiausia -sumažina
mos išlaidos televizijos pramo
nei ir sportui, nes neturi tauti
nės gyvybės reikšmės ir buy'o 
bereikalingai perdaug išlęi- 
Ižiama. J

Daug įvairių tyrimų bus su
stabdyta, nes jie buvo viešai 
kritikuojami.

RUSAI TEIGIA, KAD PABĖ
GĖLIS PASIMETĘS

ISLAMABAD (AP).— Karei? 
zį pabėgėlį, esantį JAV amba
sadoje Kabule, rusai kaltina, 
kad jis yra pasimetęs, padaręs 
nusikaltimą statybos batalione. 
Draugai jį už tai labai kritika
vo, juokėsi. Jis pasimetė ir tada 
jis nuėjo į ambasadą. Jis esąs 
paprastas kareivis, nenaudingas 
Jums ir už tai jį mums grąžin
kite, — paraiškė rusų atstovas. 
J Afganistano valdžios atsto
jai pareiškė dar gražiau. Jie 
virtiną, kad amerikiečiai jį pa
gavo ir nusitempė į ambasadą 
<ada jis ėjo pro ambasados var
us. Tai senos, kelis kartus gir- 
lėtos komunistinės pasakos.

Kareiviai ir policija apsupo 
ambasadą. Policija labai trukdo 
judėjimą, visas išvažiuojančias 
mašinas labai tikrina. Valsty
bės departamentas už tai yra 
pareiškęs protestą Kabulo val
džiai. *

— Greta Garbo Alpių kalnuo
se tyliai atšventė savo 75-ąjį 
gimtadienį. Tą rytą, prieš pus
ryčius ji atliko savo kasdieninę 
20 minučių gimųastiką. Piatuo- 
se dalyvavo tik jos artimiausi 
draugai.

Jeigu perversmo metu Cho- 
tnetinio atvesti revoliucionieriai 
tuos dokumentus išvogė ar su
naikino. tai jie kai ką privalo 
prisiminti iš amėrikiečių pa
ruoštų dokumentų nuotraukų.
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AR GALIMAS ALTOS - LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS SUSITARIMAS?

Tautos Šventės minėjimas Ciceroje

Visiems geros valios patrio
tams lietuviams yra supranta
ma ir aišku, kad yra gyvas rei
kalas atstatyti teisę ir tvarką 
išeivijos organizaciniame gyve- 
rime. Taip pat visiems aišku, 
jog vidaus nesantaika,^ veiklos 
dublikavimas, nesutarimas, skai
dymasis yra tik turimų labai ri
botų visokiariopų išteklių be
saikis ir benaudis eikvojimas. 
Tik klausimas, ar yra kokia nors 
galimybė santykius išlyginti ir 
ALTos — L- Į?-nęs Y§ikįą sude
rinti? Matant ir jaučiant fron
tininku grupelės, diktatūrinį — 
vadistinį nusiteikimą, ju apsuk
rų įsitvirtinimą L. B-nėje ir jos 
autoritetu prisidengus vedant 
pataikavimo nuolaidžiavimo po
litiką okupantui, sunku ir lauk
ti santykių išlyginimo. Ir iš tik- 
rųiu. diktatūriniai ir demokra
tiniai principai nesuderinami.

ALTos ir L. Bendruomenės 
užimtos politinės kryptys dia
metraliai skirtingos. ALTa kuri 
atstovaują Amerikos lietuvių 
daugumą, žvelgia į vakarų de- 
mokrati:ą, ja pasitiki, ją remia 
ir iš jos laukią paramos Lietu- 
cvos laisvės siekiams ALTa, be 
kompromis'niai siekia pilnos, ne
dalomos Lietuvos laisvės, de
mokratinės Lietuvos respublikos 
atstatymo.

Gi L- Bendruomenės vadovė?, 
patys būdami diktatūrinio nu
siteikimo, su pasitikėjimu žvel 
gia į rytus — į Lietuvą žygiuo
ja per Maskvą ir paskui save 
tempia visą Bendruomenę.
L. B-nės vedama politika yra ti^ 
' nuolaidžiavimo ir okupantui 

pataikavimo politika

- Kad L. Bendruomenė vedą 
prookupantinę, nuolaidžiavimo 
ir pata'kavimo politiką, tai liu
dija visa eilė faktu.

L. Bendruomenės žmonės kai 
ba ir rašo tik apie dalinę Lietu
vos laisvę, tik apie religinę ir 
asmens laisvę, tarsi tauta būtu 
laisva ir jai truktų tik siu dvie 
jų laisvių. .. Tai tik išdavikiš
kas pataikavimas ir nuolaidžia 
vimas okupantui!

L. Bendruomenės vadovai lei
džia prokomumstinės propagan
dos vadovėlius ir juos bruka į 
Lituanistine mokyklą, klaidina 
išveivijos lietuviuką. Norint įsi
tikint’, reikia tik paskaityti S 
Jonynienės skaitinių knygelę — 
“Tėvelių nameliai brangūs" ir] 
V Liulevičiaus redaguotą Lietu
vių tautos ir valstybės istoriją, 
kuri niekinte niekina Nepriklau 
sorrow Lietuvos gyvenimą. Tokią 
istoriia salėtu parašyti tik oku
pantas ir tik prievarta primes
ti pavergtam lietuviukui.

3 L. Bendruomenė niekad ofi- 
* pialiai nepasisakė prieš, neuž

protestavo prieš vaikų vežimą į 
pionierių stovyklą, prieš studen 
tu verbavimą ir jų siuntimą i 
Vilniaus Kapsuko universitetą 
Ir į komunistinės indoktrinaci- 
«os k’irsus
* L. Bendruomenė niekad ne- 
Jjasisakė urięš, visai nęužprotes 
Javo prieš Vasario šešioliktosios 
gimnazijos mokinių vežimą į 
okupuota Lietuvą, per Tėviškės 

ja, ok’m^to įteigta ir iš- 
ku’koma ine*i*uriia skirtą išeivi
jos lięf"vį kl^in*’ jį komunis- 
tin%f idė a: laimėki. Jei kartą 
ekupąrta$ armoka mokiniu ke- 
lone, tai j’S moka ne veltui. Jr 
fci lietuviukai šią to dovaną pri 

pe laužo išeivijos tauti
nę drausmę- ir patys save stato 
f .politinį pavojų L. Bendruome 

nės vadovai tariasi šito nematą, 
bet tuo pat metu prašo visuome
nės aukų šiai gimnazijai išlaiky
ti. Tai kur gi etika, logika ir L. 
B-nės tautinė ištikimybė?

L. Bendruomenė niekad nepasi 
sakė prieš okupanto siunčiamus 
visokių menų menininkus, o tik
rumoje visokius propagandis
tus, agentus, turinčius uždavinį 
išeiviją erzinti, skaldyti ir šitaip 

'kuo greičiausiai nutildyti jos or
ganizuotą balsą — reikalavimą 
laisvės Lietuvai. Sunku patikėti 
r pateisinti, kad šitos okupanto 
šeivijai L. B-nės žmonės nema

no ir nesupranta. Visi daviniai 
liudija, jog L. Bendruomenė šią 
koloboracinę politikas organi
zuoja ir veda. Tai koks gali būti 
santykių išlyginimas su ALTa, 
kuri visomis turimomis galiomis 
kovoja prieš koloboraciją su okų 
oantu?

L. Bendruomenė veda piktą 
akciją prieš veiksnius, juos 
griauja: grobia ALTai priklau
siančias Vasario šešioliktosios 
šventės aukas, dublikuoja AL- 
Fo ir VLIKo veikla. . = «. > v *

L. Bendruomenė niekad ne
pasisakė prieš važiavimą šįmet 
Į ok. Lietuvą, okupantui šven
čiant Lietuvos prijungimo prie 
SSR keturiasdešimt metų su
kaktį —tikrumoje militarinį Lie 
tuvos prijungimą prie SSR. Tuo 
oat metu ALTa plačiai ir pakar- 
otinai spaudoje įspėja lietuvius 
-usilaikyti šįmet nuo važiavimo 

i ok. Lietuvą, nes okupantas šį
met švenčia Lietuvos prijungi
mo prie SSR keturiasdešimt mę 
tų sukaktį, o ten mes vykdami 
skaudiname pavergtųjų širdis.

Tai ir yra įrodymai, kuria po
litine linkme suka L. Bendruo 
menė; tai įrodymai, kurie ir liu
dija jog L. B-nė koloboruoja su 
okupantu ir veda pataikavime 
ir nuolaidžiavimo politiką oku- 
nantui. L- B-nė aiškiai . veikia 
orieš * išeivijos daugumos valia 
r jos politinius .Įsitikinimus. Tad 
lišku, jog ALTos — L. B-nė' 
susitarimas, kaipo toks, ir yra 
neįmanomas. Reikia ieškoti kite 
kelio teisei ir demokratinei tvar 
kai atstatyti ir nedelsiant, nes 
?sama nesąnta'kos ir tarpusavio 
asyrrosi situacija naikiu te nai 

kiną turimus kuklius išteklius ir 
greitina organizacines veiklos 
mirtį.
ALTa turi Amerikos lietuvių 
daugumos mandatą ir jį pri

valėtu panaudoti

Pirmiausia reikia atsiminti 
kad L. B-nė nėra veiksnys, j’ 
’eturi v suotinumo pagrindo, kc 
kį turi ALTa ir VLIKas L. B 
’ė yra tik eilinė organizacija ir 
€a pati yra frontininkų diktatu 
iniu. nolitin’u pagrindu suskal

dyta. Tad L. B-nės. kaip eilinė* 
organizacijos, pareiga yra ne ko 
kiu santykių išlyginimo su veik 
nia's ieškoti, bet tik paklust' 

veiksniams, kaip paklusta ir vi 
os kitos organizacijos. Siekiau4 

Gelbėti esamą nesantaikos si 
naciją ALTa ir privalėtų panai 
*oti savo turimą mandatą. J 

*ųri pastatyti reikalavimus L 
Bendruomenei nedelsiant atsisą 
kvti šio pražūtinga politinio žai 
rimo ir jungtis į bendrą ir su 
tartinę veiklą su visomis kito 

n gonižaėVomis.

kcpkreįųs reikąĮąvinia: 
LĮefųviy Bendruomenę;

a) Pripažinti veiksniu darbe 
padalą, atsisakyti pobtikavur' 
ir imtis tiesioginio kultūroj švic

(R) LB Brighton Parko Apylinkės visuotinis — matinis susirinkimas 1980 ni. ba
landžio 20 d. šaulių namuose. (C. Genučio nuotrauka)

timo darbo, nes ši sritis jau šau
kte šaukiasi pagalbos, nes Lit. 
mokinių ska-čius jau tūkstan
čiais nubyrėjo, mokyklos užsida
ro, mokytojai neprisiprąšo vaiz
dinių, garsinių mokymo prieme
nių. Mokiniai neturi skąittinių 
knygų, ir t. t.

b) Nustoti vedus priešišką ak
ciją prĮeš veiksnius, griaunant 
ALTą ir VLIKą; nustoti grobus 
ALTai priklausančias Vasario 
šešioliktos aukas; ^pagrobtąsias. 
ALTos aukas jai grąžinti, ar į 
Pautos fondą įnešti.

c) Nedelsiant panaikinti nau-
iai Įkurtą visuomeninių reikalų 1 B-nės — A. Juškevičius, tary- 
komisiją, aiškiai skirtą veiksnių] bos prezidiumo pirmn-, dr. V. 
veiklai dublikuoti. i — -

i
d) Atsisakyti koloboravimo, j 

bedradarbiavimo su okupanto i 
agentais.

e) Iš Lit. mokyklos išimti vi
sus netinkamus, prekomunisti- 1 
lio turinio vadovėlius; atsisaky- 
i politinės diskriminacijos Lit. 
^okvkloie: leisti nevaržomai 
noky^ojauti skirt uku politinių į 
'ririkinimu mokvto:ams ir skir- 
in<ni politiniu- įstikinimų tėvų 
saikams, nekliudomai lankyti li- 
uanistinę mokyklą.

Tai ir yra būtinas sąlygos išei
vijos organizacinei demokrati
nei tvarkai ir taikai apstatyti. 
Taikos ir sutarimo ■ išeivijoje 
arašo pavergta tauta ir šito siek 
i mus įtaigoja tautinė išt kimy. 
bė. A. B.

ALTos ir R. L'et. B-res j 
i i - - • 1vadovybes tarėsi ergą- j 

nizac’niu reikalu
ALTos vadovybė buvo iškvie-j 

tus R. L. B-nės vadovus į AL
Tos būstinę. Chicagoje, š. m.; 
rugsėio 17 d. ALTos vadovybėj 
oainformavo Reorganizacinės L. ; 
B nės vadovybę apie ALTos —I

B-rė> vadovų pasitarimą, įvyj 
■usį ta o pat š- m. rugsėjo mėn. j 
13 d., De'roile. ALTos vadovy-Į 
bė pasakė, kad sis pasitarimas į 
lauktų vaisiu nedavęs, nes AL- 
Tqs — L. B-nės santykius išly- 
rinri nepayykp. Apį£ ąį Qetroj 
o pa.ritarima plačiau ir daugiau

ž'nių pateikia Naujienos rugsė įrodyti, paskleisti sąvo intęr- 
;o mėn 17-tos dienos laidoje.

ALTos ir Reorganizacinės L. okupacija jau yrą y:sų pripažin
B-nės vadovybė* pasitarimas vy
ko didelio nuoŠirdi”^n ir pasi- 
ikėjimo dvasioje Kaio žinoma. I 

« ų dviejų organizacijų veikė-1 
:us :ungia organizacinis demo j 
kratinis veiklos principas ir 
Tiežtas antikoloboracinis nuąis 
atymas. Pasitarime dalvvavo: 
š ALTos pusės — Dr. K. Šid- 
l.auskas, pirmn.. dr. V. Šimaitis. 
Gr. Lazauskas. O iš Reorg. L.

R. Liet. Bendruomenės apylinkių veikla
• Čhicagos apylinkių pikni

kas įvyko East Chicago j e ponų 
Čiurinskų saly boję, š. m. rug
pjūčio mėn 31 d. Dalyvavo apie 
du šimtai asmenų, bendruome- 
nininku, kuriuos visus šiltai ma- 
loniai priėmė, pavaišino vietos 
apylinkės bendruomenininkai. 
Apie šią išvyką plačiau žinių 
pateikia K. PauĮius, Naujienose, 
rugsėjo mėn 4-tos dienos laido
je.

Dargis, Centro valdybos pirmn., 
Ig. Serapinas, c. V. generalinis 
sekretorius.

Organizacijų vadovų susinti- 
kimas, pasitarimas užgirtinas ir 
dažniau laukiamas. Kuo dažniau 
bus tariamasi, tuo ir veikla bus 
sklandesnė . Korep.

Dr. K. Šidlausko pasisakyt 
mas Madrido konferen

cijos reikalu
Ištrauka iš ALTos pirmininko 

dr. K. Šidlausko padaryto pra
nešimo, Clevelando konferenci
joje, petreitų metų spalio mene-

“Sunku suprasti, kaip kas nors 
rimtai gali aiškinti, kad Helsin
kio aktu buvo įteisintas Pabal
tijo valstybių įjungimas į So
vietų Sąjungą, kuomet Valsty
bės departamentas oficialiai 
skelbia, kad Helsinkio akte įra
šytas teritorijų integralumo prin 
cipas tai tik paremia ligšiolini 
ilgametį JAV nusistatymą ne- 
prin^žinti Paba|tijo valstybių 
anekci’os.

Š a p^oga noriu priminti, kad 
vos trims savaitėms prąėjus nuo 
Helsinkio baigiamojo akto pasi
rašymo. ALTa paskelbė savo to 
akto interpretaciją, kurioje bu
vo tarp kiru ir tokie pareiškimai: 
Ateit’s parodys tikrąją Helsin
kio konferencijos reikšmę. So
vietu Sąjunga okupuotuose kraš 
tuose ir visame pasaulyje siekią 

oretaciią. kad dabar Lietuvoj 

ta. kari reikalą* ha’Ptas . .
<4Aišku, kad šitokia interpre

ters neataiinka |ie$ai. Tai tijc 
''lęuoanto pastangos pateisinti 
>ava spurto ve ksmus, juos le
galizuoti .. Mūsų pareiga So- 
rietu infe’DT'etaciįą atmesti kąip 
melą ir užtikrinti savo paverg
tus tautiečius, kad mes esame su 
jais, viską sekame, budime ir gi
name Lietuvos interesus”.

> R. L. B. Marquette parko 
apylinkės valdyba turėjo posėdį 
š. m. rugsėjo mžn. 12 d. Aptarė 
šiuos organizacinius reikalus: 
priėmė kelionės apyskaitą į East 
Čhicagos pikniką, paskyrė au
ką Lietuvos Aidų radio valan
dėle, vadovaujamai K. Brazdžio- 
nytės, pasisakė įvyksiančios š. 
m. spalio mėn. 4 d. Šaulių na
muose metinės vakarienės rei
kalu ir nustatė kultūrinės popie
tės programą, kuri įvyks š. m. 
lapkričio 22 d.

• Eugenijus Smilgys ir ponia 
Smilgienė, Marquette parko apy 
linkės nariai, gyvenantieji Mi
chiana, Mich, išvyko trijų savai
čių kelionėn po Europą. Aplan
kys: Angliją, Prancūziją, Vo
kietiją, Italiją ir Šveicariją. Prie 
lėliai ir kaimynai jiems linki sė
kmingos kelionės ir laukia džiu
giai nusiteikusius grįžtant namo.

• Cicero apylinkė rengia Ru
dens balių, kuris įvyks š. m. spa
lio mėn 25 d., 7 v. v. š. Antano 
parapijos salėje, 49 ct. — 15 th 
St. kampas. Programoje: scenos 
programa, šilta vakarienė, gėri
mų bufetas ir kiti vakaro įvai
rumai- Gros Venckaus orkestras, 
įėjimas — auka $10 asmeniui.

• Cicero ALTos pirmininkas 
dr. P. Atkočiūnas buvo iškil
mingai pagerbtas kaip amžiaus 
sukaktuvininkas. Jam buvo įteik 
tas tautodailės drozinėlis. Pager
bimą surengė altininkai — Cice 
ro skyriaus nariai. Sukaktuvi
ninko nueitą gyvenimo kelią 
pasigrožėtinai atpasakojo ir pa
tį pagerbimą pravedė skyriaus 
vic., dr. Ęr- Moiušiėnė. Dalyva
vo keliąsdęšimt akmenų ir AL- 
Tos centro veikėjas. J. Skorups- 
kas, pųlR. Švedas, šaulių veikė 
jai ir kiti. Betgi daugumą suda
rė vierps Reorganizacinės L. 
B-nės žmonės. Vaišes parengė Į. 
PranckeV’Piepė įr Yy^iąųskip- 
nė. Popja Butkienė ir ponia Rir- 
žienė gtųęšė, padėjo ant vaišių 
stalo diliui} tort^. vadinamu 
Napolepnų. Sveikinimo kalbas 
pasakė: ^Įpbpnąs, J. Stąnkevį- 
čius, P Kašubą, vietos tautinin
ku skyriąųg pirmininkas, vienas 
Altos gyriaus ątsteigėįų 1977

Gerb. prelegentas susilaukė 
entuziastiško pritarimo iš pub
likos pusės, nes jo pasakyti žo
džiai stipriai smigo į visų pat
riotiniai nusiteikusiu žmonių šir 
dis. Gili neapykanta okupantui 
ir jo statytiniams, pasmerkimas 
visų bendradarbiauto jų ir vadi
namų “tiltų statytojų”, kurie 
mauna mūsų pagrindinius ko- 
’Os veiksnius — TLTą ir VLI- 
<ą. Štai tie faktoriai, kurie jun- 
ia patriotus ir verčia tęsti lais

tės kovą.

Toliau sekė meninė programos 
’alis, kurioje Vytas Palionis ir 
7c|is Pranckevič us padeklama
vo Leonardo Žitkevičiaus eile 
aštį “Gintarėlių šalis”; Sofijos 

Palionienės vadovaujamas šokių 
“Ratel s” pašoko tris šokius: 
Py vai. šelmis. Noriu miego; so 
listė Irena Petrauskienė padai
navo: Mano gimtinė ir Ramunė
lę; ponia Petrauskienė padek
lamavo savo kūrybos porą eilė- 
-ąščių: Ieškau žvaigždės ir Norė
čiau sugristi, o bisui padaina
vo — Tėviškėlė, ir Prąžydo jaz
minai. Solistei Petrauskienei 
akomponavo muzikė Kristina 
Griniūtė. Apylinkės sekretorė 
ponią L. Dūbauskienė, pagerb- 
dąma šokių Ratelio vadovę po- 

met. 17 Veteranų posto aseovas nią Sof/ą Palionienę, solistę Ire- 
I. Skorupskąs. ną Petrauskienę ir Krištiną Gri-

TAUTINIS SĄMONINGUMAS, SOLIDARU-!
MAS IR TAUTINIS RYŽTAS YRA LIETU

VIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS EGZIS
TENCIJOS LAIDAS!

2 — Naujienos, Chicago, 111., Sat.-Monday, September 20-22,1*980

J. A. V. LB (R) Cicero apy
linkė š. m. rugsėjo mėn. 14 d. 
surengė Tautos Šventės minėji- 

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis Šv. Antano parapijos baž-1 (R) Tarybos pirm. A. Juškevi- 
nyčioje. Misiąs atnašavo ir šven- čių, apygardos pirm. St. Dubaus 
tės proga ątątįnkamą pamokslą ką, Ęąst Chipagp apylinkės 
pasakė gerb. kųn. B. Rutkaus- pirm. Kazį Čiurinską su ponia, 
kas. Pamaldose dalyvavo vals- Melrose Parko pirm. A. Repšie- 
tybinė ir tautinė vėliavos, ku- nę, Marquette Parko pirm. Ig-. 
rias į bažnyčią palydėjo tauti- * 
niais rūbais pasipuošusios po- * 
nios.

Po pąmaįdų visi rinkosi į Šv- 
Antano parapijos salę, kurioje 
įvyko pagrindinė šios šventės 
minėjimo dalis.

Pirm. St. Pranckevičius atida
rė minėjimą, pasveikino ir pa
dėkojo gausiai atsilankiusiems. 
Pakvietė solistę Ireną Petraus
kienę sugiedoti himnus, o jais 
akomponuoti — p-lę Kristiną Į

nyčioje. Misiąs atnašavo ir šven- 

į akomponuoti — p-lę įkrisimą j
. Griniūtę. Invokaciją sukalbėjo Pasibaigus oficialiąį^progrą-
I kun, B. Rutkauskas. Pagrindinę] mos daliai, ^L^vo pakviesti 

kalbą pasakė ponas Kazys Rut- prie kąyiltės ir užkandžių. Čia
1 T 1 - 4. • » • •kauskas, iš Rockford. Ponas Rut

kauskas savo kalboje ’giliau 
palietė mūsų išeivių pasimetimą, 
užmiršimą savo pareigų ir net 
sulaužymą duotos tautinės iš
kilmingos priesaikos prieš 36 me 
tus. Paminėjo, kad 1944 metais, 
apleisdami savo tėvynę mes vi
si prisiekėme kovoti be kompro
miso prieš mirtį, ir kančias ne
šantį komunizmą^ Šiandieną, pa
sidairę spaudoje ir aplink save, 
matome pasimetimą, abuojumą 
ir visų duotų priesaikų sulaužy
mą. Priešas šiandieną, sakė jis, 
yra stipresnis, rafinuotesnis ir 
mūsų tarpe pajėgė pasėti ne
santaikos bacilas: palenkė daug 
mūsų žmonių, sąmoningai ar ne
sąmoningai, tarnauti jam ir tuo 
padėti draskyti damų ir vienin
gą išeivių darbą. Tad, kur din
go mūsų iškilmingi priesaikos 
žodžiai, kur dingo tas ryžtas ko
voti iki Lietuva vėl bus laisva? 

niutę, apdovanojo jas gelių puo
kštėmis.

Programai pasibaigus, pirm. 
Pranckevičius pristatė į šią šven 
tę apsilankiusius svečius: LB.

ną Petrauską, Brighton Parko 
pirm. V. Pocių. Cicero. ALTos 
skyriaus pirm. dr. P. Atkočiū
ną ir dr. Vytautą Balčiūną iš 
Wiscansin. Dr. Petras Atkočiū
nas jau atšventė savo 85 metų 
gyvenimo sukaktį. Ta proga 
jam buvo sugiedota Ilgiausių 
Metų. Nepamirštos buvo ir'mū
sų mielos šeimininkės: Nijolė 
Skopienė, Ona Vyšniauskienė, 
E. Novickienė, Danutė Liepienė

ir į&frau buvo diskutuojamj^isi 
pasireiškią mūsu^taip^^gnaĮo- 
numai, nesklahc^Sn^įir''.^ip 
kasdieniniai 'reikaTaiŠįi®' > .

pr . : j
Ponia Balčiūnienė, dr. Balčiū

no' žmona, turėjo išstačius didelį 
gintarinių papuošalų rinkinį. Čia 
ponios žavėjosi ir, aš manau, ne 
viena susigundė nusipirkti žie
dą, retežėlį ar kitą kurį gintą- 

ponią Š. Pa- 
Balčiūnutę- 
m. lapkričio 

rinį papuošalą.

Pasikalbėjus su 
lioniene ir dr. V. 
ko sužinoti, kad š.
mėn. 21-22-23 d. d. Milwaukee 
mieste,, Wiscansin įvyksta tau
tybių pasirodymas, šio pasiro
dymo — MILWAUKEE MEC
CA — sponsorius yra Internatio
nal Institute. Kasmet šioje šven 
tėję dalyvauja ir lietuviai iš Wis 
cansin ir Cicero. Lietuviams 
skirta lapkričio mėn 22 d. Dr. V.

. Balčiūnas pakvietė ir Cicero šo
kių “Ratelį” dalyvauti šiame 50- 
ties tautybių pasirodyme. 'Šiais 
metais yra. pagerbiama airių 
grupė. Daugiau informacijų apie 
šį festivalį galima gauti pas po
nią Sofija Palionienę, o dar dau 
giau — iš dr. Vytauto Balčiūno.

Ap. Skopas i
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JUOZAS-ŠARAPNICKAS

i VERTA TIESA SAKYTI 
r. t M« . „ .■ ’ 
‘ . (Tęsinys) Būdamas tose pareigose, S.K. 

pasižymėjo aktyvia veikla ir to-t Dabar šiek tiek apie Steponą <& ., T- ; lerancija. Gneztas buvoKęsgailą-Kenstavicių, kuns 1914 . . „ . . . ..
metais liepos mėn. iš Kauno per 
Kybartus išvyko į Vokietiją. At- 
iykęs.į Marianburgą, toliau ke
lionę tęsė aliantų fronto link, 
kad greičiau patektų į aliantų 
užimtą teritoriją;
V K. Strikaitis rašo, kad Step. 
K^nstavičius, frontui priartėjus 
pęie Kaund, pasitraukė į tėviš
ku •— Dapšių km. Tai yra gry- 
ną^ inelas! Smulkiau apie St. 
Kępstavičiaus pasitraukimą iš 
Kaimo nerašysiu, nes, 1944 m. 
^pkydamasis jo tėviškėje, tik
rai bučiau pastebėjęs, kaip ten 
tuos .“jaučius” kepė.
:. ęia? kartu tenka paminėti ir 
apie Stepono..- Kęsgailos-Kensta? 
yiičaus veiklą Kanadoje. Raši
niui sutrumpinti, nemniėsiu pil
nos pavardės, o" tik Š.K.

fS-K., atvykęs į Kanadą, įsi- 
dąrbino . Montrėalio * mieste ir 
tuoj pat įsijungė į lietuvišką 
veiklą, dirbdamas ligi pat mir
ties? Būdamas tautininkas, tuo
jau si! kitais vienminčiais įstei
gė Kanados Lietuvių Tautinę 
Sąjungą: ir-;bUv6 išrinktas Cent
ro . valdybos nariu. Į bendruo- 
fnenini darbą įsijungė vos tik 
pradėjus B-nę organizuoti. Pra
dedant organizuoti B-nę, pir- 
miąilsia buvo sudarytas Laiki
nas organizacinis komitetas.^ 
Į tą komitetą S.K. buvo išrink
tas ir ėįo: lyicepįrmininko, parei
gas. Kiek vėliau buvo išrinktas 
pirmininku.; Taip pat buvo; iš
rinktas Kultūros Fondo įgalioti
niu ir vėliau seimelio priininin- 
ku. Kad MOntrealio lietuvių ko
lonijos veikla’: butų i pasėkmin- 
gesilė, jis visas organizacijas 
šMųrė; į iVieną ir pavadino Sei
meliu. S.K. buvo išrinktas to 
seimelio pirmininku. .Taip pat 
buvo .išrink tas ir Kanados Lie-

f. ■ 1" ■J- ■> ■ ■ ' ■

tuvių’B-nės Krašto tarybos na
riu-ir, vėliau, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku.

i

Dagys. “Sunkūs laikai”

i prieš 
tuos, kurie mėgino pažeisti de
mokratiškus principus. Taip pat 
griežtas buvo ir tiems, kurie 
demokratiškai išrinktai B-nės 
valdybai kaišiojo pagalius ir 
trukdė veiklai. O tokių įvykių 
huvo ir Kanadoje, panašiai kaip 
prieš kelis metus įvyko Ciceroj.

Be to, S.K. priklausė S LA 
123-ajai kuopai nuo pat jos įsi- 
steigimo ir kurį laiką buvo jos! 
pirmininku; priklausė ir L.K. 
Mindaugo šaulių kuopai. Visur 
buvo aktyvus.

1962 metais, per Kanados 
Lietuvių B-nės suvažiavimą St. j 
Catharines mieste, nežiūrint,-Į 
kad per Kanados Kratšo tarybos 
rinkimus buvo gavęs daugiau
sia balsų, išbuvęs pirmininku Kristina Danutė ir detroitie- 
dvejus metus, sekančiai kaden-[ Čių Bronės ir Alfonso Nakų sū
nijai atsisakė kandidatuoti ir į į nūs Romualdas Jonas rugpiū- 
tą vietą pasiūlė dr. P. Lukcše- čio mėn. 39 d. Cicero, Illinois, 
vičių, kuris ir buvo išrinktas.

S.K. nuo pat atvykimo' į Ka-jčioje sumainė aukso žiedus 
nadą, visą savo brangiausią gy
venimo liuoslaikį skyrė lieta- gaus gyvenime didžiausia švėn- 
viškai veiklai. Buvo talentingas 
kalbėtojas ir kur tik buvo pro- kitados švęsdavo iškilmingai — 
ga sakė kalbas, ne iš knygų im- i...............  - . -
tas, bet iš savo gyvenimo’ patir- atvejais ir visą savaitę. Visai 
ties, keldamas mintį, kad kiek- nenuostabu, kad Kristinos Da- 
•vienas. lietuvis, išsimokslinęs nutės Pareigytės ir Rc’muMdb 
nepriklausomoje Lietuvoje, ne- 
paliktų skolingas, bet grąžintų 
tą skolą savo gimtajam L__ _
tui, nesišalindamas nuo lietu
viškos veiklos.

Netenka abejoti, kad S.K. per-j 
daug dirbdamas savo gimtojoj *ad S.K. vietos lietuvių buvo 
_ v ••vi* •• • .v Į lo nm rf n v> Li n m n n T<r *4 o -r*krašto islaisvirumui is Sovietų 
okupacijos ir nekreipdamas jo-1 
kio' dėmesio į nuovargį, pagrei- ]na<I°je, nebuvo taip pagerbtas, 
tino savo mirtą. S.K. mirus, vi- Į 
suomenė jo darbus įvertino iri 
jam pastatė amžiną paminklą, 
kuris nesurūdis ir nesusidėvės. 
Kanados lietuviu• visuomenė, 
neskaitant gėlių ir užpirktų mi
šių, suaukojo Kanados Lietuvių 
Fondui arti pusantro tūkstan
čio velionio Stepono Kenstavi-

DETROITO NAUJIENOS
SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ

Danutės Pąreigienės dukra

Antano parapijos bažny

Tenka pastebėti, kad žmo-

tė yra vestuvės. Lietuviai jas

net tris dienas, o kai kuriais

kraš- &aus vardui įamžinti. Vien tik 
' Montrėalio lietuvių kolę'ųiją 
S.K. vardo atminimui suaukojo 
1,224. dolerius. Tai įrodymas,

i labai gerbiamas. Kol kas dar 
joks kitas veikėjas, miręs Ra

Lietuvos sienos, kaip ir dauge- STASYS JUZĖNAS .
. «. . . . * ‘ , * * t- l

.is lietuvių, pasĮtrąųį^ Vokieti
jon. Gyvendamas'kelėtą metų 
pabėgėlių stovyklose, augino dvi 
dukras — Aldoną ir Gene-ir/rū
pestingai jas. auklėjo; buvo; ge
zas šeimos tėvas.

Į Ameriką, Detroitan, atvyko 
1949 > m ,tais. Qlrijuh įv liriose 
monėse. Alėjas .laikui,- išėjo į 
užtarnautą •pensiją.. K. špąkąus- 
cas, gyvendamas Det-ioilė, ‘ prf- 
ilausė kelioms organizaaijoihs, 
xuri-se aktyviai veikė.

Su velioniu atsisveikinimas 
Įvyko rugsėjo 1 dieną. Rožinį 
sukalbėjo Dievo' ApvaiziKs pa
rapijos kiegonas kun. Viktoras 
Kriščiūne ričiūs. Koplyčioj kars
tas buvo žengtas Lietuvos vėlia
va, o prie karsto buvo įstatytos 
LK Kūrėjų savanorių ir švytu
rio jūrų šaulių vėliavos. Garbės 
sargybą nešė švyturio ir St. 
Butkaus kuopos šauliai.

Kūrėjas savanoris Stasys Ši- 
moliūnas, atsisveikindamas ve
lionį, pasakė, kad Kazys buvo 

i karys vėliavnešys, visą savo gy- J • « • 1 .Y.. .

ANŲ LAIKŲ GIMNAZISTIŠKA MEILĖ

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMSIN
už Dešimt dolerių naujienos siun-

|į, ’ r ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
C? Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
Savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa-

Naujiems skaitytojams, norintiems 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ. 1

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
ninio vajaus talką!

T Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu ikaitytcfjųi 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

i V
'n1739 S. HALSTED ST, Ą 

CHICAGO, IL 60608 t
t

i KL F-do iždininkas net nusiste- 
I bėjo tokiu dideliu aukotojų 
skaičiumi, nes kai reikėjo jų 
pavardes surašyti, tai teko- tris 
kasos knygos lapus prirašyti.

Velionis S.K.. buvo šmeižia
mas ir okupuotos Lietuvos ko
munistinėje spaudoje. Reiškia, 
kad jo veikla Kanadoje net Lie
tuvos okupantui buvo pavojinga.

Kaip šlykštu yra skaityti' 
į spaudoje melo šmeižtus apie 
mirusį, buvusį veiklų ir patrio
tą lietuvį, pabėgėlį nuo kdmu-: 
nistų. Melus rašyti yra priimta 
tik komunistų kontroliuojamoje 
spaudoje, ir tų melų jų spau
doje niekas negali nuneigti. 
Okupuotoje Lietuvoje šmeižto 
rašeivoms yra įsakyta, kuris 
lietuvis turi būti šmeižiamas; 
o už tokius rašinius šmeižikams 
gerai užmoka.

K. Slrikaitis, rašydamas ne
tiesą apie S.- ir. A. Kenstavičiu*^ 
tik save nužemina. Gi ir prie
žodis sako: “Melas trumpas ko
jas turi ir tiesa anksčiau ar vė
liau išryškėja”.

Oi, kaip klestėtų lietuviška 
veikla ir būtų vienybė, jei būtų 
daug tokių palridtų lietuvių 
kaip A. ir S. Kenstavičiai.

J. šarapnickas 
(Pabaiga)

• IŠ anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas___________________________________ ..
Adresas ------------- ----------------------------------------------------------- -

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė Ir vardas______________________
Adresas -------- ;-------------:-------------------------

, kuris

Spomoriaug pavardė, vardas ir vietovė

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------ ------------------
Adresas —-----------------------------------------------—— ---------------

ft Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė Ir vardas --------------------------------- ;--------------------------
Adresas--------------------------------------------------------------------------

Jono Nako vestuvės buvo lau
kiamos, kad još savo iškilmin
gumu, lietuviškomis tradicijo
mis buvo išskirtinos. Nežinau 
prie kekių aplinkybių buvo! venimą atidavė Lietuvai ir pa- 
auklėjama Danutė, 
kad lietuviškame visuomeni . «* •

(Tęsinys) ■ ’r ■_ • 
1 * i

Vakariu žinojo, kad važiuo
jantieji į sporto gimnazijų šven
tę įg-imnazistaj“ (išskyrus abitu
rientų — aštuntokų, klasę kuri 
palikta egzaminams puoštis) -kad 
pasiektų geležinkelio,stotį, tu
rės pereiti šį lieptą. Tad ir Onu
tė keliaus juo. Todėl'Vakaris- su 
knygele1 ir užrašais pasirinko 
malonią vietą iš kurios gerai 
matėsi lieptas, bet pati , vieta > 
praeiviams buvo sunkiai, paste
bima. Vakariui buvo svarbu kas 
Onutę lydės ar su ja -keliaus. 
Gal Valentas, dingtelėjo mintis. 
Rytas* ir rūkas sklaidėsi, skystė
ta kylančios saulės spindulių 
paliestas, vėl krenta lašeliais į 
upelį ar ant parko žolės sudary
damas rasą. Vakaris pasitiesęs 
divoną, atsigula aukštyn galva. 
Aplink jį suposi „aukštos žolės.

, bet tikiu,l reiškė gilią užuojautą likusiai 
našlei bei dukroms su šeimo- 

niame gyvenime. Gi Bronėš Ir m*s- Sekantis atsisveikino kūrė- 
Alfonso Nakų sūnus Jonas man Jas savanoris, atsargos majoras 
gerai pažįstamas, išauklėtas re- j Kazimieras Daugvydas; Jūrų 
ligingai pagal inamos pažiūras,} šaulių kuopos vardu — 
o pagal tėvelį- — visuomeni-1 pirin- B. Valiukėnas;. LB ir L. i 
ninkas; teisingiausia, tai pagalivar<^u Y- Kutkus;' 
abiejų auklėjimą.

Kiek žinau, tai Jonas -— atėi-

—' V. Kutkus; 
j Liet. Namų draugijos if Dariaus 
Girėno klubo vardu — J. Kin-

tininkas, buvęs,jaunių net vado- A.LB Radijo klubo >ir L.
vas Dainavos stovykloje.; Jonas 
yra baigęs, berods, Mįchigano 
universitetą ir- net įsigijo mas
ter laipsnį. Kiek teko patirti iš

kaimo vardu — K. Gogelis.
Po atsisveikinimo, .šeima ,j 

karstą įdėjo, kaip simbolį, iš 
Lietuvos gintaro gabalėlį ir bu-

tėvų, dabar įstojo j teisės mb- vo sugiedotas Lietuvos hiiųnas. 
kyklą, sieks advokato diplomo. Sekančią dieną; išlydint paĮai- 
Jo mylima gyvenimo Žrąugė ^us iš koplyčios, karstą dengusią 

.stos į medicinos mokyklą iri Lietuvos vėliavą. įteikė, velionio 
sieks gydytojos specialybės. Rei-] na^^e^ 
kia tik džiaugtis, kad. lietuviu
kai siekia aukštus mokslus. Tai 
pagarba tėvams.

Jo mylima

Šv. Mišias Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje atnašavo 
klebonas V. ’KriŠčiunevičiūs, išv.

„ •-i • . [Antano parapijos klebonas kun.
Gaila kad del susidariusių i Babįnas'ir:kuh . K šimaitis 

aplinkybių negalėjau dalyvauti Po maM Mnas nį] aė. 
vestuvių iškilmėse. Be abejo, — •
vestuvių eigą būčiau aprašęs lamžinam poilsiui Atljkus maltas j Holy Sepulchre kapines

plačiau. Kiek patyriau iš vestu
vėse dalyvavusių, vestuvės bu
vo iškilmingos, dalyvavo apie 
300 kviestų svečių.'-Nepatyriau, 
kur jaunieji buvo iškeliavę po
vestuvinei kelionei.

Sveikinu mielą Joną ir jo my-1 
Įima Danute, sukūrusius lietu- 
viška šeima.* *

Mirė kūrėjas savanoris 
Kazimieras špakauskas

K. špakauskas gimė 1900 m. 
sausio 12 dieną Lietuvoje, Šiau
lių apsk., Akmenės valsčiuje; 
mirė 1980 m. rugpiūčio 29 dieną 
Detroite. Buvo pašarvotas C' 
Step - Steponausko laidojimo 
koplyčioje, 18125 Beech Daly 
Rd., Detroite. Laidojimu rūpino
si laidojimo direktorius C. Step.

■" Velionis aukštųjų mokslų ne
buvo baigęs. Buvo, to žodžio 
prasme, prisiekęs- karys; tarna
vo viršila Kauno miesto dali
nyje. Į

Artėjant rusų armijai prie

das, prie duobės velionio našlė 
užpylė ant karsto iš Lietuvos

1

atvežtos žemės žiupsnelį.
Liko nuliūdę:’mylima žmona 

Genė, dukros — Aldona ir Genė 
su šeimomis, penki anūkėliai, 
daug artimų giminių bei drau
gų Detroite.

vice-1 Kazy» ilsėkis ramybėje
* * *

‘ ALB Radijo klubo 35 metų 
sukakties paminėjimas

Minėjimas įvyks š. m. spalio 
5 sdieną L vai. Lietuvių‘namuo
se. , Minėjimą atidarys 'dabartį-. 
mis., veiklus pirmininkas Kazys-, 
Gogelis. Trumpą klubo ir radi
jo valandėlės apžvalgą padarys 
radijų valandėlės, redaktorius ir 
pranešėjas Stasys Garjiauskas.

Meninėje programoje daly
vaus dainuojantis Į ir šokantis 
Detroito jaunimas, vadovauja
mas muziko Stasio Sližio ir Ga 
linds'.Gobienės. Tai tautinių šo
kių giupė “šilainė”.

šis paminėjimas bus daugiau 
kultūrinio pobūdžio. Po pami
nėjimo — kavutė ir užkandžiai. 
Kas panorės gaivinančių gėri
mėlių, maloniai • laukiami Da- 
riaus-Girėno-.klube.

Ant Sukauskas
* * ’ t ‘ - ■ ■' , r ;

O koks įdomus, tik įsižiūrėjus ir 
įsiklausius, gyvūnijos gyvenimas 
žolėje. Nežinau, ar tai jie, tie 
vabalėliai, uodai ir visi kiti ša
palai ruošiasi dienos miegui, nes 
gal naktis yra jų darbas ir gyve
nimas ar priešingai — keliasi 

. kaip ir žmones. Tik viena aiš- 
i ku, kad jie knibžda, skuba ir gal 
būt kalba. Jų išvaizda įvairuo- 

Į ja: vieni blizga, kiti taip juoduo 
1 j ja, pilkuoja be aiškios formos.

Tada pajunti tą sudėtingumą 
pasaulio sistemoje tarp mažojo 
ir kojomis mindžiojamo ir ga
lingojo tvarinio žmogaus. Įvai
rių išvadų mąstytojai, teologai,: 
gamtininkai galėtų pasidaryti, 

: išvadas juos vienaip ar kitaip 
nukreiptų į Visagalio planus, 
visą tai rasti reikalinga ir sut
verti. i

Bet nėra tam laiko mintyti; 
reikia žiūrėti į knygą, užrašus ir 
širdies vedamam žingeidumui 
stebėti — laukti Onutę praeL 
nant.. ... j

Girdisi, klega Lietuvos gini-- 
nazistės, eidamos vingiuotu par
ko takeliu. Ryto švelnus vėjelis 
jų plaukus kedena, štai ir Onu
tė su Grožile, lengvai mindamos 
žingsnį žygiuoja. Visos buvo ap- 
sirėdžiusios vasaros uniformo
mis; batukai buvo balti ir blius- 
kutės taip pat baltos. Jaunystė’ 
nežino kliūčių, sunkumų ir, anot 
Maironio, “Paduok, jaunyste, 
man sparnus...” Ir jie ir jo's 
kuklūs ir didingi, trokšta pa; 
žinti savo kraštą, pamilti žmo^ 
nes ir jų vargą, šviestis mokslu 
ir ruoštis padėti žmonėms ir 
kraštui.

• (Bus daugiau)

— Angie Prather, Reno, Ne-- 
važiojė, laimėjo' $17,126, kai lo
šimo zmašina sustojo ant aukš
čiausios rodyklės. Džiaugsmas 
'buvo dar didesnis, nes jau buvo 
pralošusi beveik visus pinigus.

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 

a DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadieni, š. m. spalio 26 diena

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St. ir S. Western Ave, Chicago, Illinois

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, III.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Išėjusi Iš spaudos ir galima gauti knygų nnkojs

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių pastan
gas daryti ftako* | krašto politiką. 102 pal. Kaina

Knygo« bu* Išsiųsto*, Jei 11-50 čeki* arba Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu adre*u:

• DAINOS

• ' VAKARIENE
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet įėjimas 820. .«

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, .: CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

3 — Naujienos, Chicago, Hl., Sat-Monday, September 20-22,
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien; išskyrus sekmadieniu*, 
nrio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniai* — iki 12 vaLDar dėl lenkų demonstracijų
Nusibodo bolševikui rodyti šypseną “supuvusiam” 

Vakarų pasauliui. Nusibodo ir Lenino taktika — du 
-žingsniai į priekį; vienas atgal. Per lėtai... “Pirmyn, 
čiort vazftii!” — suriko Ivanas ir nelaimingas Afganis
tanas paplūdo krauju.

Vakarai nustebo, pamatę tą patį bolševko veidą, koks 
buvo Stalino laikais. O tiek vilčių buvo dėta, kad gražus 

• bendravimas ir dovanos jį pakeis...
Staiga laisvąjį pasaulį sukrėtė sunkiai įsivaizduoja

mas įvykis: komunistų valdomoje Lenkijoje sustreikavo 
proletariatas! Apsiginklavę tik Dievo Motinos paveiks
lais ir tautinėmis vėliavomis tūkstančiai lenkų darbinin
kų, trąšiai; pąkęlė! galvas prieš raudonąjį šl^jihą !

Mes, lietuviai,1 susijaudinę sekėme pavergtos Tėvy
nės kaimynystėje vykstančią dramą. Kada sužinojome 
apie Čikagos lenkų ruošiamą demonstraciją — beveik ne
bebuvo laiko šūsidrganizuoti. 0 norėjosi parūdyti mūsų 
kaimynams, kad visa širdimi esame kartu bendroje ko
voje prieš tą patį priešą.

Bebuvo likę gal apie 20 valandų iki demonstracijos, 
kai organizavimo darbą paėmė į rankas energingoji Gi1 
kagos ALT skyriaus pirmininkė Euphfdsine Mikužiūtė. 
Per trumpą laiką btivo susirišta su radijo valahdėliiį ve
dėjais, pašigamihta apie 10 plakatų, gautos vėliavbš ir t.t.

Kaip riubširŪžiai mes lietuviai ruošėmės, taip nuošir
džiai lenkai mus pasitiko. Buvome nustebinti ir su
jaudinti.

Demonstracijos eiga jau buvo aprašyta “Naujienose”. 
Nebekartosiu. Noriu pasidalinti viena kita mintimi apie 
atgarsius mūsų visuomenėje. Demonstracija įvyko šešta
dienį, rugpjūčio 23 d. Sekmadienį teko susitikti gana daug 
žmonių. Visi džiaugėsi, kad lietuviai buvo atstovaujami. 
Daugelis gailėjosi nebesuspėję patys ten būti.

Vakare klausiausi šluto radij programos. Paširbdo, 
būta ir kitokių nuomonių dėl lietuvių dalyvavimo lenkų 
demonstracijoje: vienas narsus radijo klausytojas, išdės
tęs visas lenkų tautos nuodėmes ir Lietuvai padarytas 
skriaudas, išvadino demonstracijoje dalyvavusius lietu
vius gėdos neturinčiais pataikūnais.

Narsus ponas, atrodo, bus užmiršęs, kad prie lietu-

vlų-lėnkų Santykių pabloginimo daug pHsidėjtt švėHfhd- 
mis plunksnomis pasipuošusi didelė dalis mūsų pašų ba
jorijos. Šie atsisuko prieš savo tautą aršiau, negu lenkai. 
Nutautėjęs saviškis virsta fanatiku ir tampa žMurėŠriitt 
ir pavojingesnių, negu svetimasis. Įsikarščiavęs potias 
nebepagalvojo, kad nemaža dalis mūsų bajorų, pfof., dh, 
inž., net kun., priedais prie pavardžių, vergiškai lanks
tosi pavergtos Tėvynės komunistų partijai ir tub pAeiŪ 
okupantui. Mūsų, naujoji bajorija vėl tampa tautos išda
vikais. Tai vyksta šiandien, dabar. Istorija kartojasi.

Jeigu nepriklausomos Lietuvos vyriausybę būtų ati
darę tokie “narsūs” žmonės, tai ptasidėjūs Arttršjarh pa
sauliniam karui nacių Vokietijai būtų pasisekę jirivėfšti 
Lietuvą paskelbti Lenkijai karą. Tačiau Lietuva nesi
davė išprovokuojama. Dar daugiau: Atidarė LėnkijbS pa
bėgėliams sieną. . '

Kerštas ir neapykanta nėra būdingos lietuvių cha
rakterio savybės. Jei kaimyną aplankydavo ugnelė, liga, 
ar lietaus debesys imdavo kilti, kai šienas išdžiūvęs, tąsyk 
šokdavo padėti ir tie, kurie metų metais susipykę nesi
kalbėdavo. Nelaimės metu visa, kas būdavo bloga; būvi) 
užmirštama. Esame juk krikščioniška tauta. Nė lenkai; 
nė žydai, nė vokiečiai, ar kiti, nėra mūsų priešai. Mūsų 
priešas yra komunizmas ir komunistai, nors ir lietuviai 
jie būtų. Taigi, ne pataikauti ėjome; bet būti kartu su 
tos pačios nelaimės ištiktais kaimynais.

Kitas vėl per radiją sakėsi dalyvavęs demonstracijoje 
ir matęs apie 20 lietuvių! Tas ponas; matyt, nežinojo Lie
tuvos vėliavos spalvų ir sumaišė su kitų tautybių gru
pėmis, kurios nebuvo tokios skaitlingos. Lietuvių susi
rinko tiek, kad ir- patys organizatoriai to nesitikėjo, h'ėš, 
kaip sakiau, nebebuvo laiko pasiruošti.

Tiesa, nemačiau, kad kokį plakatą būtų atsinešę mū
sų liberaliukai — akiratininkai ar santartečiai-šviesiečiai, 
tie “kovotojai” už žmogaus teises. Nemačiau nė ženklo 
ir jų sąjungininkų — mūsiškių “Vatikano disidentų” bei 
jų vadovaujamų organizacijų, šie visi daug gali iš lenkų 
pasimokinti.-.Lenkai nebijo savo komunistų viešai pava
dinti .tautos išdavikais.. Nebijo ir. tikėjimą išpažinti. 0 
kiek jų jaunimo ‘buvo! - ’ ■ ?

Geros valios lietuviai trokšta laisvės ne tik savo Tė
vynei, bėt to paties linki visoms pavergtoms tautoms, o 
šiuo metu visa širdimi ir malda jungiasi su drąsiais Len
kijos darbininkais ir džiaugiasi jų atšiekimaiš.

Nedalyvavusiems gal bus įdomu žinoti, kokie buvo 
lietuvių plakatų įrašai. Keletą būdingesnių čia duosiu.

ALTps ir Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos 
dideli plakatai išreiškė pritarimą lenkų darbininkų kovai 
už žmonių teisės. Kiti plakatai išreiškė visų geros valios 
lietuvių pritąriittą ir linkėjimus, k.a.:

Lithuanians and Poles Unite against Communism!
Lithuanians wish freedom for Poland! (Šį plakatą 

nešė p. Serapinas. Didelė nuotrauka tilpo “Sun-Timeš”.)
Lithuanians support Polish strikers.
Lithuanians are proud of Polish strikers.
Lithuanian Catholics support Polish strikers.

Delfiną Tričiehė

J. KLAUSEIK1S

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Kq kiti rašo cri:ė lietuvius 

(Tęsinys)
Vladas ir Marija Railos liepo':

ko 75 metai amžiaus. Jie 
senosios kartos 'ateiviai. Savo

13 d. atšventė 50 metų vedybinio 'aūhystėje V. Raila gyveno, dir-
gyveninio sukaktį. Vladui suka- bo ir veikė Kanadoje. Dabar jis

yra

■■■ *. ■

Žemės ūkio banko rūmai Kaune

alum j Washington; D Č. Kiek 
čia sutelkta pinigų kompozito
riui Garbulskiui paremti, vieti
nės agentūros neskelbia.

iš ten išeinanti kūryba nespaus
dinama, o tik perdavinėjama, 
kaip sakoma, lūpa iš lūpos arbtl 
tfelefc’nu. Pasiekė ir mane tokia 
bendruomenę remiančio šaltinio 
kūryba: esą, reikia būti Atsair-

rašo savo gyvenimo atsimini
mus.

Taip rašoma laikraštyje Lie
tuviai Amerikos Vakaruose lie- 
p'os-rugpiūčio numeryje.

O ką dirbd ir ką Vladas Rai
la veikė? Tokiam klausimui at- giems, gal Vladas šakalys dir- 
sakymo reikiė ieškoti kbirtunis- ba abiem pusėm — VLIKui ir 
tų spaudoje, štai irgi liepos j sovietinio špionažo aparatūrai, 
mėnesio viename “Gitutoj d
Krašto” numeryje yra pasikal
bėjimas šu “pažangiųjų JAV lie
tuvių visuomenės veikėju” Vla
du Railą. Džiaugiasi tas (A. 
Skiriaus spau’ddje aprašytasis 
jubiliatas) kblūkiečių gyvenimu 
ir “G. Krašte” pokalbis baigia
mas V.R. žodžiais: “Džiugu ma
tyti mano gimtąjį kraštą, žen
giantį mokslo, kultūros ir socia
listinės ekonomikos keliu, kur 
Viskas daroma darbo žmonių 
labui”. . ; /

Prakalbinau A. Skiriu, saky
damas, ka'J- jis fiė kątA| voš įfė- 
komunistais išvadino tuos lietu
vius,kūrie eina į iš okupuotos 
Li'ėtu^bš ątsiųsttį hfėhiniiikų 
kdficertūš, o raŠafit apie Vladą. 
R'ąilą, kuris ykl čia Včrtiaūšias 
atšiiiiičiamų konitmištų ir poli- 
triikų globėjas, nėsitėikta. iibrs 
viėrtą kitą žo'dĮ pridėti, kad vei
kė ir tebeveikia tarįi raudonųjų 
“pažangiųjų”.

A. Skirius Atsakė, jog Vladas 
Raila ir gailši giminė esą jb 
“kbstiumeriai”. x '

Tokie tai faktai, Be komen- 
tarų. , '

B. Gariiulskib išteistuvėš ■.
ar neolituanų piknikas?

Tebeatmename varžjri>’as ir 
ginčus —k kas apmokėjo Simo' 
Kudirkos kelionę? Galų .gale 
beridruomenirtinkas A. G'ečys“ 
Los Angelėj anais metais vie
šai pasisakė, kad ne Lietuvių 
Bendruomenės, bet Amėriko's 
Lietuvių Tarybos pinigais ke
lionės išlaidos apmokėtos.

Iš okupuotos Lietuvos . pabė
gusį Vladą šakalį atlydėjb 
VLIKo vicepirmininkas L. Gri
nius ir jis, kaip ir Balfo teikė
jas V. Pažiūra, rugsėjo 7 dieną 
pristatė' auditorijai tą ypatin
gąjį svečią.

Los Angelėj veikia “žinių 
agentūra” at žinių fabrikas, bet

Tokios išvados sustiprinimui 
duotas ir “pagrindas”. Santa 
Monica mieste p. Gudauskų so
dyboje buvusios surengtos ^pa
tingomis komunistinės -valdžios 
pri vii egi jomis besi naudojan
čiam Benjaminui Garbulskiui 
išleistu vės. Ten dalyvavęs, ir 
Vladas Šakalys ir tie du svečiai 
buvę greta susodinti.

Benj artimas Garijulskis, leng
vos rtiužikos — šokių ir daine- 
lėrifs gaidų— kūrėjas. Vieniems 
jo muzika patinka, o kiti sako, 
jog atsiliepiama' nemažai tiktų 
j komunistinės Kubos., ekspor
tuojamus “šlagerius”. Kompo
zitorius nepaprastai ilgai sve
čiuojasi lietuvių kolom jose. ,ų.

Paskambinau Balfo’ veikėjui 
V. Pažiūrai, kurio svečiu buvo 
Vladas šakalys, ir klausiau, | 
kaip ten su tomis čia linksniuo
jamomis Garbulškio išleistuvė- 
vis? V. Pažiūra sakėsi iš vieno 
nėolituano gavęs kvietimą j “už
darą” pikniką Gudauskų sody
boje; kartu bii'vę paprašyta, kad 
atsivežtų ir svečią V. šakalį: 
PakVfeštieji sutikę ten nuvykti, 
bet prieš sutikimą duodanias V. 
Pažiūra'pasakęs; kad tame pri
vačiame neolituanų piknike jis 
norėtų parinkti aukų V. šakalio 
naudai.

Piknike BuVęŠ ir Bcrijathinaš 
Garbulskis. Ar jis buvo neoli- 
tųanų ar sodybos savininkų sve
čias — nežinau. Garbulskis ir 
Šakalys susitikę ir pasikalbėję. 
V. šakalio’ naudai tame piknike 
surinkta beveik tūkstantinė do
lerių, o bendrai, maždaug per 
savaitę, surinkta Šakaliui dova
nų pustrečio tūkstančio su vir-' 
šum dolerių. Esu girdėjęs pasi
sakymų, jog kai kurie lietuviai 
tiesiai šakaliui, be tarpininko, 
dovaną įteikę.

Garbulskis išskrido į Kleve- 
landą, o šakalys su Liūtu Gri-

leNkų susiviENUiiiui 
iMi METŲ

CHICAGO, ilk — šeštadienį, 
rugšėjo 20 dieną, suėjo šimtas 
metų nuo' Susivienijimo Lenkų 
Amerikoje įkūrimo.

Lenkų Susivienijimo pirmi
ninkas Aloysius Mazewski gavo 
sveikinimo telegramas iš prezi
dento Carterio, Illinois guberna
toriaus Thompson ir Chicagos 
merės Jane Byrne. Prezidentas 
Carieris pranešė, kad jis kartu 
su lenkais džiaugsmingai minės 
tokios didelės lenkų organiza
cijos šimtmetį.

Lenkai dabar turi savo popie
rių, Amerikoje lenkų kilmės 
amerikietis Muskie yra Valsty
bės sekretorius; o prež. Carieris 
pasirinko Zbigniew^ Brzezinskį 
saugumo patarėju. Lenkų susi
vienijimo nariai džiaugiasi, kad 
jų tautiečiai užima įtakingas 
vietas.

! Prie lenkų šusivienijiriio pri
klausė daugelis Amerikos lietu
vių. Praeito šimtmečio pabaigo
je Ariierikon atvažiavę lietuviai 
dažnai apsigyvendavo lenkų ap
gyventose apylinkėse. Buvo kai
mynais, o kartais saindydavo 
kambarius pas lehkus, eidavo į 
lenkų bažnyčias.

Lenkų susivienijimo organi- 
.zatoriai įtraukė didoką lietuvių 
skaičių į Lenkų Susivienijimą, 
bet neilgai jie ten buvo. Lfetii- 
giai; pradėjo galvoti apie savo 
susivienijimą. ...

1886. metais; jau buvo > įregist
ruotas Lietuvių Susivienijimas 
Amerikoje. Dalis lietuvių, buvu
sių kelis metus Lenkų , Šusivie-- 
nijimo nariais, perėjo į Lietuvių 
Susivienijimą Amerikoje,

Prieš ketverius metus Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje 
ritinėjo savo 90 metų sukaktį ir 
ta proga išleido Ariierikoš Lie
tuvių Sūšiviėnijimb istoriją, 
kurioje aprašytos visos Ameri
kos lietuvių istorijos ir priimti 
nutarimai bei taisyklės lietuvių 
organizacijai išsilaikyti taip

— Standard asbesto bendrovė 
Missouri valstijoje padavė teis
man didžiąsias tabako bendro
ves, aiškindama, kad rūkymas, 
O ne asbestas kenkia bendrovės 
darbininkams, iššaukia plaučių 
vėžį. Tabako bendrovių atstovas 
pareiškė, kad laike pastarųjų 20 
metų buvo iškelta daug ieškinių, 
bet bendrovės nesumokėjo nė 
dešimtuko.

_ ____ i_____ •
PikklTE JAV TAUPYMO BONUS

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Bet prieš įvykdydamas savo žiaurųjį spren
dimą, jis dar norėjo pažvelgti Irenai į akis, į tas 

. pačias akis, į kurias pažiūrėjęs, jis VisUMhėt jte- 
į jusdavo didžiausią laimę. Jis riėfibfi žūdyti jų iš 
’pasalų, kaip koks banditas; per menka ir baus
mė jiems būtų, jeigu jiė ribrš prieš pačią mirtį 
nesužinotų, už ką turi žūti.

C Nuo baisaus šio žygio jį sulaiko staiga pa
sirodęs “scenoje” visai naujas dalyvis — vos tik 
jis praskyrė pušaičių šakas, kad &alėti| Aiškiai

; pamatyti Irenos veidą, prieš savo akis pamato — 
Ramunę, ir ji, rankomis laikydama priešais save 
pastačius) šautdvfį* hėrhažeKhiu dėfrfcSiu sekfe 
baigiamos dramos finalą. Pawatęs ją, JbPas mT 
leido savo ginklą it nusprendė palaukti, kol galu
tina pasibaigs paskutinis dramos veiksmas . . . 
Ramunės pasirodymas suteikė jam naujų vilčių.

Kai Ringaudas pabėgomis pasileido su šau
ti vi rankose kovojantieihs sAtb draugams į pa

galbą, -Iena - norėjo sekti jam iš paskos... bet šis 
greit užsėdo airi žvalgo žirgo ir dingo iŠ jo akių. 
Truputi pastovėjus, jis vis dėlto pasuko tuo pačiu 
taku, kuriuo nujhjo Ringaudas: jo galvoje tebuvo

tik viena mintis: kerštas.
Pirmąjį žingsnį pažangęs, jis dar atsisuko ir 

pažiūrėjo į stovyklą; ten jis pamatė, paslaptin
gos laužo šviesos apšviestą, tebestovinčią Ireną;' 
ji vis dar tebežiūrėjo į tą pusę, kur tarp storų me
džių liemenų pranyko Ringaudas.

Lyg tyčia tuo momentu laužas įsiliepsnojo ir 
vfehūi hfcithirkai nušvietė visą stovyklą — prieš' 
jd akis iškilo dieviško grožio vaizdas: Irena sto-’, 
vėjo liekna ir gracinga kaip nendrė tarp didingų, 
aukštų pušų, melsvos miglos apsukta, tarytum bū
tų lengvučiu šydu apsiautus! ir atrodė lyg undinė, 
paklydusi nakties glūdumoje tamsioje girioje.

Set laužas pagaliau jau visai išblėso, ir vel
tui Jonas dar vis laukė — tik rhhžytė liepsnelė 
dar retkarčiais sublyksėdavo ir jlš akimirką pa- 
ftiatydavo Irenos šešėlį, kol pagaliau ji visai iš
nyko iš jo akių...

Šis nepaprastas vaizdas pasiliko nė kiek ne- 
nublukęš jd Atrtiihty iki pat tragin^tfc jo mirties.—

Dabar dar didesnis skausmas Suspaudė jam 
šifdį, neš j^lHtė, kad su Irena jis jau atsisveikino 
amžinai...

Pagaliau visai išvargęs ir hUšikamavęs su 
skaudančia siela, tiesiai per mišką, be jokio tako, 
prt Medžių tarpus, UušvyrAvo jis į tą pusę, iš kur 
vis smarkiau ėmė aidėti šūviai, 4avo liūdno liki- 
Mo pasitikti... 

♦ * ♦
Priešus nuvijus, Niaura ima apžiūrinėti sto

vyklą ; jiš ir surandą pusgyvę Ramunę, begulinčią 
Ant drėghų šamanų. Vieną partizaną pasiunčia 
jis tuojau jieškoti gydytojo, o pats bando sulai
kyti iš žaizdos sruvenantį kritu ją.

Atsiranda ir “sanitarai”; jie nori padėti su
žeistąją ant neštuvų ir nunešti į palapinę. Bet 
Ramunė pajudinta atsigauna; ji pakelia patnAžu 
gUlvą it ima dairytis. Pamačiusi šalia savęs be
gulinčius neštuvus, ji tuojau susivokia, kaš įVyko, 
b kruvini drabužiai ir baisus skausmas šone ją 
įtikina, kati ji sunkiai sužeista.

Niaura įsako “sanitarams” nešti ją į pala
pinę, bet ji priešinasi.

— Palikit manė čia — aš noriu mirti ten, 
kur mane pakirto... — atsiliepia ji voš girdi- 
ffiū balsu.

— Tamsta visai nemirsi, tuojau ateik gydy
tojas, sutvarstys žaizdas ir .greit pagysi, — ra
mina ją Niaura.

kreipdama dėmesio, kas jai sakorta.
— Dar negrįžo, — atsako Niaura.
— Prieš mirdama norėčiau dar jį pamatyti..
— Laikykis ramiai, kalbėli tAtoslhi pavojin

ga — vėl pradeda krdujaš plušti,—- šddrAtidzia 
ją Niaura. • ’

Nutilus šūviams, ateina iš slėptuvėj Irena. 
Pamačiusi, kad Ramūnė sužeista, ji tuojau ima 
ją tvarstyti.

Tu nebepyksti ant manęs, Irena? — klausia

ją Ramunė, matydama, kaip nuoširdžiai Irena 
ja rūpinasi.

— Ne, Ramūne, aš ant nieko dabar nebe- 
pykstu.

— Ar Ringaudo dar čia nėra? — greitu žings
niu ateidamas dar iš tolo klausia Perkūnas.

— Ar tu jo nematei? — taip pat klausimu 
atsako Niaura.

— Muš buvū apsupę, šėtohai; vargiai prasi-
veržėm. - ■ -' . " ,■ * ■

— Tai kur dingo vadas? — susirūpina NiaūrA.
— Jį sužeidė — mes norėjome jam padėti, bet

jis puolė priėšiiš toliAti; įhirtęs kaip tigfrAŠ; jb bare
trys lavonai. Kautyn'ėhiš sustojus, toes niekur 
jo neberadome. .. — panarinęs galvą; pabaigė 
Perkūnas.

— Parodykite man kelią, aš tuojau einu į 
kautynių vietą — gal jis guli kur shžfeištaš; pa
moksta sujaudinta Irena.
-—— ti^a, jMgd td šuriiši^į-dAr gyv^-pferduok 
mano pabučiavimą jam savo lūptftnis, nes aš jo,
tur būt, nebesulauksiu... — tyliai paprašo ją 
Ramunė.

— Tą aš tau prižadu, Ramune, — jau skubė- 
dartra per ridiką šalta Pėrkūnn, atsako jai Ifrenš.

— ŠidieV, Ramune, teisybę vAdflš šakė, kad 
ie rietą mrterims ten, kur kulkas zvimbia, —- 
mriko jai nueidamas Perkūnas.

(Bus daugiau)
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itadicinao direktorius

JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

38. Me? tikime, kad tikėjimo akimis jau galima matyti “aušrcs 
žvaigždę-”, ir kad netolimoje ateityje pasaulio sumišimo ir lam- 
sujnq vietą užims sustiprėjusi Jėzaus, naujojo žemės Karaliaus,' 
valdžia. Ateities vaizdas labai puikus, ir mes kviečiame visus nuo
dugniau ištirti pranašingus Dievo žodžio liudijimus ir tuc persi
tikrinti, Jcad Jėzus, kuris gimė Betliejuje kone du tūkstančiu 
metų atgal ir kuris mirė ant kryžiaus kaip žmogaus Atpirkėjas, 
kuris buvo prikeltas iš numirusių dieviška esybe, dabar yra čia 
ir rengiasi pasirodyti pasauliui įvykinimu visų garbingų Dievo 
pažadų, kuriais aprašomas gausumas ir visuotinumas sveikatos 
ir gyvenimo, ir visokių palaimų, kuriomis žmonija netrukus ga 
lės pasinaudoti.

VALANDOS; 3—8 darbo dienomis ir

Toki SU-VIV «*• 562-272?

»■ 3-5*93

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYB* AKIŲ LIGO» 

3987 Wm* 103rd Strmt 
Va land na pagal malta rimą

DR. FRANK PLECKAS
; OPTOMRTRISTAI 

KALBA UETŪVIBKA1 
2413 W. 71 St. TaL 737-5149 

Tikrina aku. Pritaiko akinius 
^Contact 180888**

ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5^7 vaL vak- 

. Ofiso telefonas: 776-2830, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gandra praktika, spea. MOTERŲ Ii*ee. 
Ofisas 265? WKST 59to FiKUT 

Tai. PR 3-1123
OFISO VAL.: pirm- tatrad, tračiaO.

Progranpx

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienic 8:30 vai. vakaro

VUoa laidos iš W0PA mu*. 
banga 1490 Al*

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p 
ū WT1S U1U—AM

2646 W. 71sl Slreei 
Chicago, Illinois 6062* 

Telef- 778-5374

RADIJO JlIHOi VALANDOS

VIm* It WOPA

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio fiUU 
4:30 vaL vak- šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki '9:3i> 
▼ai. ryto.

Vadė Į a Aldona Daukus

Tolo* x HMmiacr

7159 So. MAPLEWOOD ĄW£ 
CHlCAgAJŲL 60629

i. '
- --

■r.~
t

Vt r -

fr *

kyįe ir iš abiejų pusių dūzgė mo 
tociklais puošniai uniformuoti 
policininkai, šalindami iš kelio, 
kas tik pasitaikydavo...

Viktoras Lemain dąirėsi, ste
bėjo ir ąavo akimis nenorėjo ti- , 
keti, kad Maskva būtų galėju
si tiek pasikeisti.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą, 
caro laikais, jam nekartą teko 
būti Maskvoje- Ji turėjo t^da 
ryškų, savitą, neužmirštamą vei 
dą. Maskva nebuvo panaši į 
Vakarų Europos dįdnūesčįus, 
nebuvo panaši nei į kitus dides
nius Rusijos miestus, Tai buvo 
greičiau sąvotiškąs, geistas mil-; ' 
žiniškas kaimas, bet tekis, į ku
rį pąnąšaus niekur kitur pasau
lyje nesurasi. Čia galėjai maty
ti pu kiųs, paauksiptos bronzos 
tvora aptvertus unksnėtus par
kus, išpuoštus statulomis, išda
bintus gėlynais, kūdrelėmis, ku
riose įvairių keistų būtybių pa
vidalo bronzos ir marmuro try- 

1 kšliai čirškė aukštyn tyro van
dens sroves, o raižyti kūdrelių

_ kraštai išdėlioti spalvotu

PASKUTINIS VINCO KRĖVĖS KŪRINYS muru
Tuose parkuose stovėjo 

žiau išpuoštos, išdabintos 
keistos, niekur kitur nematytos 
išvaizdos, kažkokias pusiau o- 
rientalinės architektūros.

O čia vėl, greta tų parkų, že- . 
mi, dažniausiai mediniai, papras j

mar-

(Tęsinys)
nęma 
vilos,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
A - i - - * -

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeikai Evans

Sielos gilumoje jis nepritaria 
vyriausybės tikslams- Jei pa-, 
reitų viskas nuo jo, jis dar nes
kubėtų ieškoti su Maskvos bol
ševikine vyriausybe draugiškų 
santykių. Ir su prekybos sutar-i 
timi dar gerokai palauktų. Šian
dien Prancūzija neturinti nei ką 
parduoti, nė galimybės ką pirk-’ 
ti. Ne geresnėje tuo atveju pa
dėtyje yra šiandien ir Rusija, nės, išaugę tokiame krašte, ku-

jds sąžinę. >.
Ir štąi dabar atvyko iš užjū

rio barbarai, .nauji hunai, ir 
šventvagiška rinka yisa tai pa- 
vertę ęiuvįsiaįs, amžiais kuria- taį '

. aptnynų... j apĮVerti žema tvorele. Namu-
— Ką reiškią vandalų darbai 

palyginus su tuo griovimo dąr- 
bu, kuri atliko amerikiečiai. To
kį griovimą galėjo atlikti žino-

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
TeL 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
TeL 422-2000

Bet Lemain gerai suprato, kad, 
tokią nuomonę reikšdamas, nie
ko nepasiektų, tik netektų auto
riteto ir padėties.

Visą laiką todėl tenka jam, 
kaip ir šiuo atveju, kalbėti ne ką

EUDEIKISkai irgi skendo tarp medžių, 
krūmų ir gėlynų.

Kiekvieną na žingsnyje krito Į 
akį nesuskaitomų cerkvių paauk 
sinti, keistos išvaizdos kupolai...

Gątyės buvo kreivos, vingiuo
tos, siauros, grįstos paprastai 
mažais apvaliais akmenukais, 
vasaros metu dulkėtos, o rudenį 
purvinos...

Dabar važiavo plačiomis, tie
siomis, kaip iššauti, męksfąltu 

j grįstomis gatvėmis. Iš vieno ir. 
| v. r 5^1 kito šono riogsojo aukšti septy-

e sugriautus} ti, butu turėję nors mažą supra-1 .& i ’ - - —r jnių ąstuonių aukštų milžinai,
slegiančios, neskanios išvaizdos.

AĮąskva pyąrądp savo veidą, 
tapo panaši į Berlyną, tik dar 
labjąu griozdišką.

Dar kas krito ViktprųĮ Le
main į akį — kad Maskva visai 
nebuvo karo sužalota, bent tos 
gatvės, kuriomis važiavo. Nie
kur nesimatė nei sugriautų, nei 
apgadintų pastatų...

ris ne tik kad neturi sąvitos kul 
tūros, bet ir mažiausio suprati
mo apie tai, ką mes, europiečiai, 
vadiname kultūra.

Taip galvojo .: Lemain ir net

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

a .« - y

k„+ i „ • •- t 1K .*■ džiaugėsi, kad tuos egriovimo žylmano, bet ka mano ir kalba vi-l . ° \ ; °- _ . •'Jsj. ‘ giuose nedalyvavo prancūzai.
! — Kad tie žmonės, kurie grio- i" 

Delegacija yyko per Vokieti-i vė, ir tie, kurie įsakinėjo griau
na. ir Lemain matė
•enuš jos miestus, šis vaizdas j tirpą apie apie kultūros ir meno 
-'esukėlė jo sieloje džiaųgąpio,!
vien tik liūdesį. Vokiečiams ne
apykantos, būdingos prancūzų 
sieloms, nejuto, ilgas Rusijoje 
gyvenimas, gautas ten išsilavi
nimas ir nuolatinis su rusų seno
sios kartos inteligentija bendra
vimas paliko jo sieloje gilų įs
pūdį, kurio iki šiol nenusik.atė 
ir nusikratyti nemėgino.

Kaip ir visa toji rusų inteli
gentija. jis gerbė vokiečių tau
tą. kultūrą, senus jos miestus 
su amžiais statytais meno pas
tatai. Iš visų Europos tautų la
biausiai vertino vokiečius.

Dar studentavimo metais, be 
abe;o. buvo girdėjęs, bet dabar 
manė, kad patsai, savarankiškai, 
bus sudaręs nuomonę apie Eu- 
-opos ateitį. Europos vadovavi
mas žmonijai politinėje plotmė
je su pasauliniu karu yra baig
ias. Europa pasiliks ateityje tik 
žmonijos kultūros židiniu. Jos 
miestai taps senųjų amžių mu- 
zie^a s. Tų miestų šedevrai, — 
bažnyčios, amžiais statyti pasta
bai ir kitoki meno kūriniai, ku- 
riuore didingai pasireiškė, kas 
buvo žmogaus sieloje geriausio 

visiškai uždarė sieną tarp Tur-! ir vertingiausio, — nuolat bylos 
kijos ir Irano. IĮ žmonių širdis ir belsis į žmoni-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

— Lenkijos vicepremjeras 
Jagielski ilgai tarėsi su polit- 
biuro nariu Suslovu, Brežnevo 
artimu draugu.

tr penkt. 2-4 ir G-8 v»L fcJtadi*-j — Specialistai nustatė, jog 
daia 3-4 vaL popM ir kita latojkai kurie vaistai kraujo spau-

D«g>l MMiUrima. i sumažinti kartais yra pa
vojingesnį už patį spaudimą.

vertybes, kuriomis didžiavosi 
visą kųltųringojvžmonija, nebū
tų taip be atodąiros griovę, ką 
tik galėjo pasiektį! Be abejo, 
kųllūringąji žmpniją ateityje 
pasmerks juos, ir šiandien gar
binami vardai bus gretinami su 
Heros tratųt Atilų, Čingischanų, 
Solimanų vardais...

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Maskvoje delegaciją buvo su- j Delegaciją apgyvendino nau- 2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

jame, vienuolikos aukštų milži
niškame viešbutyje. Tik jos pir
mininkas, užsienio reikalų minis 
tens nuvyko tiesiogiai į Prancū
zijos atstovybę ir ten apsistojo.

(Bus daugiau)

nkta ląbąi iškilmingai. Dalyva
vo ne tik prancūzų atstovybės 
nariai, bet ir aukšti Maskvos ka 
ro ir civiliai pareigūnai su V. 

j Molotovu priešakyje.
Stotis buvo išpuošta Prancū

zijos ir SSSR tautinėmis vėlia
vomis, pepone išrikiuota garbės 
sąrgyįa.

Kai puikiausiais limuzinais,

— Susitarimas ALT ir LB

FLORIDA

Post-HoHdąy Ham Goes Hawaiian

— Turkijos karinė vyriausybė

T*L WA 5-3033
— -y

IA»T Y*AA 14*0 4O*CKX- 
AM CM»LDQ«N MTWWN

— Turkų kariai trauks teis
man politikus dėl to, kad jie ne
priėmė griežto Įstatymo prieš 
teroristus.

— Turkijos kareiviai Istam- 
bule apsupo kelis kvartalus ir 
suėmė apie 300 Įtariamų te
roristų.

Wtot KHX1D BY MOTO* 
VTHiCLf B •< TMB UB 
CmAMLEB M. MAYWS,

SJDTMT THt

2SS8 Waąt 43rd 3t„ CHca**. VI 6*429 
Talaf.: PRa^sct 4-5*84

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

TO 99 FSPSCMU.V AUMT 
*QR CMKJ3ON MOWTWT 
acMoot'n jm k<»S4ON

r
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AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURIME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

i
IĮ
! 
r

vegetables in a 
seasoned sauce

8/t cup dičed'čddtėd fiAnT
1 tablespoon butter or

margarine
1/2 teaspoon prepared

mustard
package. Stir in ntits. Pack

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LĄfąyette 3-3572

i

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANięA AYĘ, Tel: YArd, 7-1,38 - 1139

BUTKUS - VASAITIS
144ti So. 50th Ave^ Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAN1CA AVĖ. Tel: lArd. 7-M01

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)__________

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilh, I1L 974-4410

P. LILEIKIS, O. P.
L ORTHOPKDAs-PROTEZISTAS 

pirmininkams susitikti karta į■V dažai Speciali Mpaiba iOlesM.
(Arch SupocEtt) ir t f * metus yra vienintelis susitari- 

' mas Detroite, — komentuoja 
politikai. — Visi kiti — tuščias 
burbulas.

— Sirhan B. Sirhan, nubaus
tas už senatoriaus R. Kennedy 
nušovimą 1968 metais, gavo 

kokių Paryžius jau seniai nebu- ' bausmės sumažinimą cĮviem 
vo matęs, delegacijos nariai bu- mėnesiais. Jis galės apleisti ka- 
vo gabenami i viešbutį, priešą- Įėjimą 1984 m. rugsėjo 1 d.

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
S PASTATYTI

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

PERKRAUSTYMJM

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽIMA KAINĄ

MOVING
Apdrausta* pMtaamtym** 

H Mlrię «***•»¥.
ANTANAI VILIMAI

T*l. 3M-13M mA« 3764994

GET RELIEF 
FROM COMHIMDOH 

WITHOUT-------
SPASMS OR CRAMPS

STOOL

Ham is * favorite for many people, but what to
do with leftovers sometimes poses a problem. Island Ham with 
Rice provides a sunny change of pace for midwinter menus 
and is ari ideal entree for just two people. Packaged enriched 
pre-cqpked rice, molded in custard cups, takes on texture with 
the addition of cashew nuts and is just the right platemale 
for diced cooked ham and Hawaiian style vegetables.

Island Ham with Rice
3/4 cup Minute rice

3 tablespoons chopped 
““ " cashew' nuts^
1 teaspoon cornstarch 

1/2 cup orange juice
1 package (10 oz.) Birds 

Eye Hawaiian style 
Prepare rice as directed 

rice mixture mto 2 buttered 6-ounce custard cups; keep warm. 
Meanwhile, combine cornstarch and orange juice in medium 
saucepan. Add vegetables, ham, butter and mustard. Cook and 
stir over medium heat until mixture comes to a boil and vege
tables are separated. Cover and simmer over low’ heat for 4 
minutes. Unmold rice onto serving dishes. Serve with vegetable* 
ham mixture. Makes 2 cups ham mixture and 1-1/3 cups rice 
or 2 servings.
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TEISYBE APIE CHOLESTEROLI
TYRINĖTOJŲ IR MOKSLININK^ NUOMONĖS

(Iš Executive Health)

rusinės infekcijos, fizinės prie
žastys, kaip radiacija.

Į cheminių nuodų skaičių įei
na anglies viendeginis (pvz., iš 
autCmašinų). Cadmium. Jo yra 
daug geriamajame vandenyje, 
maiste. Prisimintini pranešimai 
apie jo kiekį kanalizacijos nuo
sėdose.

Cholesterolis, jeigu jis yra 
paliečiamas okeidacijes (jungi
masis su deguoniu), žaloja ar
terijas. Džiovinti kiaušinių try
niai, džiovintas riebus ■ pienas,
yra įrodyta, yra priežastimi ok- | 
siduoto cholesterolio, ir teks

Dietos — cholesterolio hypo- 
tezė yra seniai gvildenama. 
Amerikiečių tyrinėjimai susidu
ria su priešingomis nuomonė
mis garsių šio klausimo tyrinė
tojų Didžiojoje Britanijoje. Kad 
•dieta gali nulemti arteriosklero- 
zę, jau yra atgyvenusi idėja. 
Prisimintini tie garsinimai tele
vizijoje ir radijo pranešimuose 
perdirbtų maisto gaminių, kad 
Jie. neturi savyje. cholesterol jo. 
ir dėl to nėra pavojingi širdžiai. 
Tai yra nesąmonė. Daugelyje 

‘pasaulio kraštų daryti moksliš- 
:ki tyrinėjimai neįrodo, kad di-

Kauno miestas, iiūrtnt nuo Aleksoto ta (no. ApaČiofa kemunar <

'■ ' ...

A • ’.i : M

dėsnis kiekis cholesterolio krau-1 cholesterolis iššaukia skleroti-! 
Juje būtų priežastimi arterio- į nes permainas gyvuliuose.
;sklerozės.
į Tai kas yra arteričsklerozės 
Į priežastimi ? Garsaus tyrinėtojo 
’dr. Bendit įrodymais, arterio- 
;sklerozė neišsivysto vienodai ir 
universaliai žmogaus kūne. Ji 
pasireiškia tam tikrose vietose 

■ir tokia vieta pavadinta plaque. 
ĮTai būtų nusėdimas lipoidinės 
į (lyg riebalinės) ir fibrinės ine- 
jdžiagos ant kraujo indo siene
lės. Visa jo bendradarbių grupė 
mano, kad kiekviena plaque iš
sivysto iš nenormalic’s arterijų 
ląstelės. Tai yra priešinga tai 
ilieibš^holesterolio teorijai, kad 
Ą’isos ląstelės arterijų sienelių 
iįškart paliečiamos arierioskle- 
•fozės. Jie tvirtina, kad tos ląs
telės susidariusios tose “plaquė- 
įe”, yra skirtingos nuo norma
liųjų ląstelių. Nežinoma prie
žastis kraujo apytakoje pakeičia 
ląstelių normalu gyvenimą. Jos 
pradeda daugintis per greitai ir 
plėstis į visas puses. ’Tos suža
lotos ląstelės turi savyje daug 
riebalų, bet tie riebalai yra au
galinės kilmės (unsaturated 
fats), o tokie, daugelio many- 
pąu, turėtų būti kaip tik išgydy
mui arba užkirtimui kelio arte- 
rjosklerozei.
j Ieškodami priežasties, moks- 
jiniskai mano, kad ląstelių su
žalojimui tų priežasčių yra 
daugiau: cheminiai nuodai, vi-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

I

bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astrol-' 
ogers. (Pr.)

• J. Andriaus sudarytą Lietu-' 
vos žemėlapį ir išleistą DeveniųĮ 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti i 
siunčiant užsakymus šiuo adre-' 
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 + 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

— SLA 6-osios apskrities me
tinė konferencija įvyks š.m. spa-, 
lio 5 d. 2 vai. popiet Lietuvių 
Evangelikų Reformatų bažnyčios 
patalpose, 5230 S. Artesian Avė., 
Chicago. Įėjimas iš šono.
(Pr.) . Valdyba

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame. ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA, 434-9655

r *

REAL ESTATE
Namai, Žemi — Pardavimui 
JUEAL ESTATE FOR SALS

w Namai, — Pardavinwi t 
REAL estate for sale

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. ,i

->EL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-7741

■ Mountain Home, Ark. Jis paža- 
Kadangi kiekviena žmogaus dėjo ateityje pratęsti jo prenu- 

kūno ląstelė tūri cholesterolio, meratQ- 
tai ji miršta jo-neturėdama. Ne-j _ ponia p Gronskis iš Mar- 
pagrįstas būtų reikalavimas per- quette Parko kartu su prenume_ 
daug sumažinti jo kiekį krau- rata atsiuntė $5 auką. V. 
juje. Kiekviena kūno ląstelė tu- kauskas, Washington, HL, atsiun 
ri cremišką mechanizmą cho- - - - —
lesteroliui pasigaminti. O c’ksi- kas 
duotos ląstelės tam mechaniz-! v v
mui trukdo. Taigi tokios nuo ok- i Gražys iš (.ikagos piet- 
sidacijos paliestos ląstelės jau vakarių išvyko savaitei atostogų 
yra priežastimi joms per greit i Lake Como vasarvietes, Lake 
daugintis, o toks dauginimasis j Geneva, Wis.
jau yra “plaque” susidarymas. Į _ Karolis Dabulevičius, va- 
Paėmimas cholesterolio iš krau-; sarojęs Pottawattamie rezorte, ■ seimo užbaigimo banketas, ku-1 Dora Sharko ir Grace Bucus.

.... ĮQuban įstojo nauja narė — 
Bernice Lucas.

Sekretorė Victoria Cinką per
skaitė praeito susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo priimtas | 
vienbalsiaį. }

j Apsvarsčius bėgamus klubo 
reikalus, pirmininkas ranešė, 
kad rugsėjo 27 d., šeštadienį, 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St., 
klubas ruošia gegužinę. Į ruo
šos komisiją buvo išrinkta: Ur
šulė Dambrauskienė, Valerija 
Matelis, ir Anna Condux. Komi- j 
sija pasirengusiu padaryti ska- Į 
nių užkandžių ir veiks ypatingų

rugsėjo 20 d. 7 vai. vak. Visuo
menė prašome rezervuoti vietas 
tel. 523-0168.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

♦ NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Žal-

tė $3 kalendoriui. Dėkui už au-

— (R) LB Brighton Parko 
apylinkės rudeninė gegužinė — 
piknikas įvyks rugsėjo 28 d., 
sekmadienį, 12 vai. popiet Vyčių 
sodelyje ir salėje, 2455 W. 47th 
St., Chicago, Ill. Veiks virtuvė

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

Klubo susirinkimas įvyko 
penktadienį, rugsėjo 12 d., Vy
čių salėje, 2155 W. 47 Street.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY A 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 T

baras ir daug įvairių laimėjimų. Susirinkimą atidarė klubo pir- 
Šokianis gros Kosto Venckaus Leonas \ asilievas
orkestras. Kviečia Apylinkės ^20 vai. vak. Pasveikinęs vi

sus atsilankiusius, paprašė at- 
Lietuvos Dukterų Draugi- sistojimu ir tylos minute pa

jos rudens balius kartu, yra ir gerbti dvi mirusias nares —

į Leonas Vasilievas 
6:20 vai. vak. Pasveikinęs vi
sus atsilankiusius, paprašė at- 

i

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. >
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

k

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. >27-3559

jo Į “plaque’ yra tikras arterio-J grįžo Čikagon. Dėkui už $3 au- 
sklerozės procesas. Tos arterio-1 ką, atsiųstą keičiant adresą. V. 
sklerotinės “plaques” daugiau-1 Tomkus, buvęs motelių savinin- 
sia pasitaiko s u 1 erikimuose, kaS; Beachj Fla>> išvyko po 
kampuose, išsišakojimuose ir raį mėnesių į Camarillo, Cal. V. 
nedaugelyje kitų vietų. Spaudi- Ūsas iš Banning apsigyveno Yu- 
mai arterijų sienelių, pavelde-] caipa; Cal. Petras Balčiūnas, 
jimo tendencijos taip pat gali phonix, Ąriz., pakeitė buto ad- i — , • • x « • • j • T 1

rai mėnesių į Camarillo, Cal. V.

būti priežastimi arteriosklė- 
rozės.

Arteriosklerozę galima korį-j
troliuoti, bet ne visą laika. Ji r Haven, Pa., atrašė tokį laiš- 
vra senatvės pažymys, o senatį ką: “Skaičiau daugelį metų “Ke- 
vės negalima atidėti ant visados“ leivį” koljis užsidarė. Gaila ge-

resą. * . ; ?
—Joseph Daržininkas, Schuy-

yra senatvės pažymys

Medicinos Studentas

Wor- 
veik- 
dar-

— Dr. F. Tallat-Kelpša iš 
Evergreen Parko, pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujienų 
leidimą $15 auka. Dėkui.

— Juozas Krasinskas, 
cester, Mass., lietuviškos 
los veteranas ir spaudos
buotojas, radęs progą, atsiuntė 
$10 auką. Dėkui už ją ir už labai 
vertingą bendradarbiavimą.

— Viktoras Fricas, Deerfield, 
Ill., užsakė Naujienas savo mie- 

J lam tėveliui Gėry Fricui, gyv.

WALTER BIELSKUS, Marquette Parko gy
ventojas, š. m. rugsėjo 21 d. (sekmadienį) 
12 vai. savo sode, 7131 So. Mozart St., ruošia §*

ro laikraščio. Esu pensininkas, 
turiu , daug laiko ir mėgstu skai
tyti, bet neturiu gero laikraš
čio. Siunčiu dolerį ir prašau at
siųsti porą Naujienų numerių. 
Jei man patiks, tai .aš jas užsisa
kysiu ilgesniam laikui”. Dėkui 
už dėmesį ir už laišką.

— Š.m. liepos mėn. tuoj po 
tautinių šokių šventės, operos 
choristas Bernardas Vindašius 
sukūre šeimos židinį su Birute 
Bukauskiene, taip pat; operos 
choriste. Povestuvine kelionei 
buvo išvykę į Floridą, kur jau 
prieš metus abu yra nusipirkę 
kandominiumą St. Petersburge. 
Jau dabar ruošiasi abu gražiai 
senatvei gražiame ore pajūryje 
leisti poilsio dienas.

— Illinois valstijos loterijoj 
rugsėjo 18 d. Pot of Gold lošime 
laimėjo 0443989. Bingo lošime 
laimėjo 14, 29, 38, 51 ir 61.

— Buv. Lietuvos Policijos tar
nautojų klubas “Krivūlė” ren
gia 25 metų, sukaktuvinį banke
tą, kuris įvyks Šaulių salėje š.m.

ris ruošiamas šeštadienį, .spalio 
4 d., 7 vai. vak. Jaunimo Centre. 
Svečių tikimės iš visų Ameri
kos vietovių. Visus nialohiai 
nuteiks programos atlikėjai — 
operos solistai Vaclovas ir Mar
garita Momkai. Akompanuos 
maestro Alvydas Vasaitis' šo- j 
kančias linksmins L. Bįchnevi- 
čiaus orkestras. Laimės keliu 
bus galima įsigyti dailininkų 
A.A. Kaupo ir B. Morkūnienės 
paveikslus, P, Kinderienės megz
tą bliuskutę, J. Vaznelio vazą, 
Civinskų krištolines dovanas, 
Standard Federal Savings, si-
dabrinę tacą, ir pačių narių pa- gėrimų baraS) dar .bus' ir gera 

j loterija.
' Nuo 4-tos iki 8 valandos vak. 
gros geras Vanckaus orkestras.

Durys bus atdaros nuo pir
mos valandos popiet. Įėjimo 
auka — vienas doleris.

Valdyba ir komisija kviečia 
visus narius. ir svečius gausiai 
atsilankyti.

Koresp. Anna Condux

ruoštas ir suaukotas puikias do-j 
vanas. P. Norvilienei susirgus, 
vaišes ruoš Talman delikatesų 
krautuvės savininkė Kupcikevi- 
čienė. Stalus užsisakyti ir bilie
tus įsigyti tel. 925-3211 arba 
476-5059. (Pr.)

— Prano Čepėno Naujųjų lai
kų Lietuvos istorijos antrasis 
tomas — Lietuvių tautos praeitis 
ir nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atkūrimas. 1914-1923 me
tais— jau spausdinamas. Kny
ga apie 700 psl., kietais virše
liais dabar užsisakiusiems kai
nuoja $20, vėliau bus pardavi
nėjama po $25. Užsisakyti lei
dėjo adresu: J. Urbelis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park, IL 
60160.

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5; no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
■STATE St.. Rm. 1717. Mes kal-

i

— Penktadienį uncija aukso i 

kainavo $672.

— Japonijos premjeras pasi
žadėjo investuoti daugiau kapi
talo į JAV dirbtuves.

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

i

We’ll help you make the right move<

NEIGHBORHOOD
REALTY G!JOUP

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: '

4645 So. ASHLAND AVI 
523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7'152 So. Kedzie Avenue i 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REM0DEL1AVIMAS
Nėra darbo permažo. Visus paimu, 

ris lauko ir vidaus. " 7’ 
Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Taiman Avenue * 

TeL 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

ŠAUNŲ PIKNIKĄ.
Bus lauke anglimis kepti šonkauliukai (short 

ribs). Kviečiami našliai ir našliukėsi

ir

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Ave.

SAVININKAS PARDUODA 6 kamba
rių mūrinį pakelto Ranch stiliaus 
namą su kilimais, Įrengtu beismantu, 
1% vonios, nauju oro vėsinimo įren
gimu, 2 mašinų garažu, 60-tos ir Pu
laski apylinkėje. Prašo apie 60 tūkst.

Tel. 284-0371

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ava

V

OUT OF TOWNREAL ESTATE
Namai, žemė — Už miesto riby

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniaurih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu matematinė or- 

ganicacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoe 
darbus dirba,

SLA —išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILDONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, n> 
riamg patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams,

SLA — kuopą vyra visose Lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

!

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą?

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, HL 60643

Telef. 312 -A238-9787
» Nemoknauu p*tinuvun>s užsakant lėktuvų, traukinių, laivu kelio 

altj (cruises), viešbučių a automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus t-aštus, 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relioa rezervuoti vieta* 
i anksto — prieš 45 - 60 dienu-

IWg Wa»t ffth st, CWcar>, HL 10629 « Tat WA 1-171?

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARUA NOREtKTKM

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta^ — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chics 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at- 1 
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasirudšęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staskūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444

M. i I M X U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplawood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškviotim*!, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankiu

HOMEOWNERS POLICY
F. lapeliu Agent 
3208 Vi W. 95th St 
Evarg. Park, III. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire ana Casualty Company

... ■ 1" 1
ADVOKATŲ DRAUGIJA

VALDEMARAS BYLAITIS 
ir VINCAS BRIZGYS

Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
York, N. Y. 10061 v 

>07 W. 30th M. I ' '
Tot. (113) 54J HH

MAISTAS II EUROPOS SANDĖLIŲ
CEMETERY LOTS FOR SALE 

Kapiniu sklypai pa rd. ,

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogy Viatoa

DĖMESIO

Keliaujant į Floridą ir netu
rint aiškios apsistojimo vielos,

J 
t

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICB 

3561 W. 69th St, Chk&ro, DL 60629. — Tel. WA 12737

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPI
NĖSE parduodamas sklypas 
Lot 4, trečia duobė, 21-a) ame 
bloke, trečioj sekcijoj. Kaina 
prieinama. Savininkas turi par
duoti. Rašyti:

Mrs. Julia Rastenis
,818 Hollins St.
Baltimore, MD 21201

A< Dovydaitis 
105 - 59 Ave.

St. Petersburg Beach

TeL (813) 360-1157

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
Iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL <L 
--------- IrpagalsusitarinK----------  

TeL 776-5162 arba 776-5163
2640 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

G — Naujienos, Chicago, Ill., Sat.-Monday. September 20-22,1980




