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Lenkiją, protestavusi keturias dienas 
prieš generolus, vėl aprimo
NOVA HCTA PRIEMIESTA'JE POLICIJA 

Nl’ŠOVĖ 20 METŲ JAUNUOLĮ

VARŠUVA: — Lenkija, pro
testavusi keturias dienas prieš 
kraštą valdan&us generolus, ap
rimo. ‘Kariuomenes Smogikai ir 
policija kontroliuoja visas mies
tų slrategįnes vietas, darbinin
kai grįžo į- dirbtuves, bet tose 
dirbtuvėse niekas nedirba.

Krokuvoje, Nova Hutą prie
miestyje, kur 3-,000 plieno dirb
tuvės darbininkų metė darbą ir 
organizuotai ketvirtadiaų išėjo 
iš diėbtiA^ų, ' policija netyčia 
bušovė 20 metų amžiaus Bog
daną Vlpsįką.. Policijai buvo 
įsakyta į žmones nešauti. Neat
rodo, kad Idilei ja būtų kovusi., 
į demonstracijoje buvusį jau
nuolį. '• i :• 
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Plieno dąrbinipkai ir “gyven
tojai protestavo prieš Solidaru
mo unijos • veiklos \uždanTmą. 
Kaip darbininkai, taip- ir gyvėn-;

no ne tiktai pačiose dirbtuvėje, 
bet ir mieste, šiose dirbtuvėse, 
kurias rusai pavadino įvirino 
dirbtuvėmis, darbininkai tris 
dienas protestavo prieš Solida
rumo unijų uždarymą visame 
krašte.

j Lenkų kariuomenės vadovybė ! 
norėjo laikyti karius dirbtuvėse.I 
Kai darbininkai pasipriešino, 
tai nutarė pasiųsti smogikus, 
bet vėliau, pasitarę su vadovy
be ir darbininkų atstovais, nu
tarė karių į dirbtuves nesiųsti. 
Darbininkai būtų laužę mašinas, 
nuginklavę karius, bet ne dirbę.

Laivų statybos unijoj yra 
8,003 darbininkų. Jie nepaten
kinti ir protestuoja.

NUSIKALTĖLIS KANDIDA
TAS JrPARLAMENTĄ

MADRIDAS, Ispanija.— Visą 
tojai reikalaują, kad ' butų at- Ispanija labai plačiai komenfuo- 
šąuktas "parlamento nutarimas, ja teismo nutarimą, kuris lei-

pvaL | tam civilinės gvardijos pulki-
iman

Moi

Prez. R. Reaganas Įtikinėja rcspublikonjus, kad jie pri
valo būti vieningi ir padėti jam sustiprinti dolerį 

bei sumažinti valstybės sJrc|ūs.

Izraelis prižadėjo atšaukti savo 
ginkluotas pajėgas iš Libano

SEKRETORIUS GEORGE SHULTZ GANA ILGAI TARĖSI 
SU IZRAELIO UŽS. REIKALŲ MINTSTERIU ŠARONU

Krokuvos; pri^iftiestyje' Nbva''kandidatuoti i paHAmentą.
Hutą, kur daliją buyo metę Prieš 3 metus pulkininkas Te- 
3,000 plieno^ ^dąrbiijiiikų, buvo jero atsivedė l^civili-
susirinkusį.’dia^ė utMa. Polięi- ries g\įardijos apsupo po- 
ja įsakė jmbūaį škrr^t ytis, ';bpt šędžiątt j antį Ispanijos parla-
susirinkusie^YiėldĄusė.. Policija męntą, pastatė po keturis gink- 
paleido yiršib bęt?luotus civilinės? gvardijos ka- į reįorius t.w*
triukšmas|>ilH0S f nėišgąšdinį).;*^rius prie kiekvieną durų, o pa^ tadien/ gaiw* ilgai’'k^lbėjoJt 
SusirinkušĮ^LTr^ksiįvo atžaiik-^atėjo su automatišku revolve- 
ti karo stbjH .fr, lėiistį darftiifin^priu prie parranięntpipirmininko, 
kanas turfŪ^Įąiąvąs darbininkų '• paleido' keliasdesirnū šūvių į lu- 
profesines\sąjungas ■ (injijąs)';' “ ‘£ -

Judintis- nenorinti minia ;ėr
' ’ — • * ‘ • , - - • - . - ' ■ * ; JL11LU pčLMiėii nitu uruciii pi c-

žino policiją.J’oi^ija, vykdanti; kniūpštiems ant Žemės ir neju- zidenĮo Reagano pasiūlytą planai 
j • ***.*•-• *' . , - T * i j T ' ‘į ir svarstyti klausimą su kitais.

riu prie parfenięntp?pirmininko

bas ir lempas if liepė visiems 
p a r 1 a mento nariams kristi

WASHINGT0N, D.C. — Sek- 
George Shultz ketvir- 

051 su 
Izraelio užsienio* reikalų minis- 
teriu L šamiru įvairiais Arti
mųjų Rytų taikos reikalais.

Sekretorius jam patarė pri- 
j imti pasitarimų pagrindan pre-

taip pat erzino minią.-Netrukus damas. Už tai gavo 30 metų ka- 
prasidėjo : akmenų mėtymas!/lėjiino ir neteko / pulkininko 
Minia buvo tiek įpykusi 
akmenimis sužejdė 67 polici- į tą patį parlamentą;
ninkus. Policininkai, bešaudy- .---- ——>—;-----
darni į viršų, pataikė jaunam 1 — 5,837 poros susituokė Sun
vyrui ir jį nušovė. * Myung Moon maldykloje. Jis

Visoj Krokuvoje ir kituose vadovauja Suvienytai bažnyčiai. 
Lenkijos miestuose šis nušovi-Į 
mas kelia naujus protestus.

Dancigo dirbtuvės 
labai ramios

Dancigo laivų statybos darbi
ninkai labai griežtai pasiprieši-

— Jūs patys sakėte, kad išei
si, kad 2 laipsnio. Dabar jis kandidatuoja • site iš Libano, tai kodėl nepa- 

* rodyti, kad laikotės duoto žo
džio ir išeinate pirmieji? Tada 
išeis ir Sirijos kariai. O palesti
niečius suvaldys Libano polici
ja ir karo jėgos- Bet atsiminki
te, kad tada visos arabų valsty-

— Italijos vyriausybė nori į bes Izraelį pripažins de facto ir 
suimti Jasir Arafatą už tiekimą ’ de jure. Galėsite užmegzti su 
ginklų Raudonajai brigadai, ( arabais santykius, užvesite pre- 
kuri pagrobė generolą James kybą ir atsigausite nuo vargi- 
Dozier ir pasižymėjo Įvairiais 
teroro veiksmais.

nančių karų.

— Prez. Reaganas nekreipia 
dėmesio į kritiką, bet tvirtina, 
ksd ekonominis krašto gyveni
mas gerėja.

KALENDORĖLIS

Prez. Miterandas įtikino Zairės prezidentą ir vyriau
sybę, kad Angolos įsibrovėliai vario kasyklų nepa- 

grobs. Zairė moka prancūzams už pagalbą.

ATSKRENDA DEVYNI
VIETNAMO VAIKAI

LIBANO KARIAI SUĖMĖ
1,441 įtariamąjį i

Ket-

KONGO DYKUMOSE NORI 
IŠBANDYTI SPROGINĖJIMUS

PRANCŪZAI SUSTABDYTŲ KOMUNISTŲ TANKUS, 
BANDANČIUS PAVERGTI VAKARŲ EUROPĄ

PARYŽIUS.— Prancūzijos vy-

j BEIRUTAS, Ubana 
virladienį Libano kariai ir vėl 
apsupo vieną kvartalą, nieko 
neišleido ir suėmė apie tris šim
tus dokumentų neturinčių jau-,
nu žmonių. Iš viso Libafio ka- riausybės atstovai neoficialiai 
riai j’au suėmė 1,441 įtariamąjį informavo kai kuriuos sąjungi

t Manoma, kad jie yra palestinie- ninkus, kad jie gamina neutro 
i čiai, dalyvavę kovose. Jie ir vėl t no bombą Vakarų Europai ginti, 
j kovotų, jeigu būtų proga, nors 
i jie žino, kad Beirute kovos jau
pasibaigė.

j Ketvirtadienį libaniečiams pa- 
i vyko ras-i didelį kiekį ginklų ir 
! amunicijos. Jie buvo palikti tuš
čiame kieme: Kariai rūsyje ra- 

į do buvusią ’palestirųečių slaptą 
kanceliariją. Ten buvo 23.009 
klasto'ų asmens dokumentų. Ba

ido daug atspausdintų kortelių, 
ant kurių galėjo klastotus do-

i kūmentus paruošti. Taip pat bu
vo gana daug antspaudų ir raša
lų. Visa tai atiduota specialis
tams, kad ištirtų, kam th doku
mentai priklausė.

Rado daug ginklų, 
bet dar ne viskas

Libano kariuomenės vadovy
bė paskelbė,* kad jie jau rądu 
oginklų, bet rado tik

tai dešimtąją dalį Beirute 
jvusių ginklų. Libaniečiai 
įsitikinę, kad Beirute dar 
daug paslėptų ginklų. Visi
būti surasti ir atiduoti Libano 

•: kariuomenei.

bu- 
yra 
yra 
turi

Visi yra įsitikinę, kad Beirute 
: negalės būti pastovios .taikos, 

BANGKOKAS, Tailandas. —} kol nebus surasti ir.atimti gink- 
Penktadienį didžiuoju Amerikos lai. Laimė,; kad kariuomenei la- 
lėktuvu išskrido devyni vietna- bai daug padeda vietos gyvem 
miečiai, kurių tėvai karo metu, tojai. Jie žino, kurie butai buvo 
ten kariavo. Amerikos lėktuvas palestiniečių užimti. Jie taip pat 

Į sustos Bombėjuje. Istambule, žino, kuriuose rūsyse dar gali 
j Frankfurte ir New Yorke. būti ginklų ir žmonių.

Teisingumo ministeris R. Sa- 
chami pareiškė, kad į rytų Bei
rutą Libano kariai ir prokura
tūra įžengs, kai bus apvalytas 
vakarų Beirutas.

35 vaikai jau ankščiau išskri
do, o penktadienį išvažiavo dar 
devyni. Jie atvyko Į Bangkoką 
prieš savaitę. Savaitę jie pralei
do stovykloje, o penktadienį bu
vo atvežti į aerodromą ir suso-, 
dinti į lėktuvą.

Visi vaikai moka 
angliškai.

J — Respublikonų dauguma la- 
trupucį baj nepatenkinta prez. Reagano 

ekonomine politika. Jie žino, 
Į kad artėjantieji rinkimai jiems 
; bus labai sunkūs.

}>et

Spalio 16: Gerardas, Jadvy
ga, Ku^avaitis, Dausa, širdval- 
dis, Gmdilė.

Spalio 17: Margarita, Vikto 
ras, Gylė, Brose, Garbsėdis, 
Kaibulė. Sargfmas.

Spalio 18: Lukas ąv., Milgau-’ 
das, Radvihs, Myli ta, Gentvilas, 
Bruknė. K i .

Saulė teka 7:03, leidžiasi 6:09
Oras saulėtas, vėsus. f J

IRAKAS PADEGĖ 
IRANO CISTERNAS

BAGDADAS. — Irako lėktų 
vai penktadienį ir vėl sėkmingai1 ni,oja atsistatydinti iš Izraelio 
bombardavo Irano naftos cist?r-t* PreniJero pareigų, 
nas ir sukėlė didokus gaisrus.

Iraniečiai tvirtina, kad žuvo #en- Ariel šaronas. 
2,497 iraniečiai Mandali kovose .į----------------------
Svarbesni susirėmimai vyko tre-j 
čiadienį. Trano karo jėgoms bu
vo įsakyta užimti kelias Irako 
pozicijas, bet irakiečiai turėjo 
labai gerai pašlaitėse pastatytus 
kulkosvaidžius. Kada iraniečiai 
priartėdavo prie Irako'pozicijų, 
tai paleisdavo į juos kulkosvai
džius. Dauguma ten žūdavo, 
l>et atsirasdavo keli, kurie pa- 
skulx>mis bėgdavo atgal.

— Amerikos doleris labiau
siai gaudomas pinigas. Jį gaudo } 
Europoje, Rusijoj, Kinijoj ir 
kitur. r ;

— Vakarų Irane Irako kariai 
puolė iraniečiu pozicijas. 78 ira
kiečiai buvo užmušti arba" su
žeisti

— Menschem Beginąs p’a-

Jam labiau
siai pakenkė gynybos ministeris

Vyrauja įsitikinimas, kad; Ši
tas prancūzų žingsnis kuriam 
laikui pakeis visą Europos gy 
nimosi pajėgumo lygsvarą. So
vietų kariuomenės vadai buvo 
įsitikinę, kad tankais jie gaĮėtų 

I pavergti visą Europą. Nei vo- 
< kiečiai, nei prancūzai nepajėgtų 

į Vakarus pasileidusių So\ielų 
tankų sustabdyti. Gal kurį laiką 
am. rikiečiai juos pristabdytų, 
bet nesustabdvtu

tuo tarpu neutrono bombas, 
nesukeldamos gaisrų, galėtų at
imti gyvybę tiktai Sovietų ka
riams, visai nrsunaikindamos 
lankų. Neutronas žudo visą gy 
vybę, bet nesukelia gaisrų, ne
naikina tiltų, negriauna namų. 
Be to, neutrono bombos naiki
na gyvybę mažame diametre. 
Išmestos tankų ž|iąįižiamaxne 
kelyje, gyVylię naikina ' ti£ 1
lai mylios diametre. Žuvus ka
riams, Sovietų tankas sustos, 
bet pats tankas nebus sugadin
tas. Apmokyti prancūzai, vėjui 
nupūtus arba iškėlus j viršų 
neutrono dujas, galės tuos pa 
ėius tankus apsukti ir siųsti a b 
gal prieš Sovietų karo vadovy
bę. Neutrono bombas galima 
taip nustatyti, kad jos apimtų 
tiktai 390 kvadratinių jardų . 
plotą. !

Šių melų vasarą prancūzų vy 
riausybė ėmėsi gaminti neutro 
no bombą, šis nutarimas tiktai 
vėliau pasiekė sąjungininkų vy
riausybes.

Prieš dvi savaites į Paryžių 
atvažiavęs naujas V. Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl patyrė 
apie šį prancūzų užsimojimą. 
Jis, grįžęs į Boną, informavo 
naujos vyriausybės ministerius 
apie prancūzų pasiryžimą imtis 
vadovybės Europai ginti.

Neutrono bombos gaminimas 
lapo žinomas plat sniems pran Į 
cūzų ir vokiečių karių sluoks-! 
niams, vadovaujantiems Euro-i 
pes gynybai. Prancūzų ir vokie
čių kariuomenės vadu ketvirta
dienį posėdžiavo Paryžiuje ir šj 
klausimą svarstė.

Iwmbos sproginėjimais 
dykumose. Prezidentas 
gauti informacijas iš 

šaltinių.

Neutrono sprogdinimas

Oficialiai nepaskelbta, 
prezidento Miterando kelionė j 
Kongo gali būti surišta su neut
rono 
Kongo 
norėjo 
pirmų

Dabar aiškėja, kad neutrono 
bombų studijos pradėtos 1980 
metais.
nebuvo paslaptimi, bet reikėjo
nustatyti praktiški žingsniai 
jam vykdyti.

• Dabar paaiškėjo, kad ameri
kiečiai vis dėlto yra geriau in
formuoti negu Prancūzijos spe
cialistai. Jie taip pat žino, kad 
bus labai sunku gauti iš ameri
kiečių techninių paslapčių. 
Prancūzai tikisi, kad amerikie
čiai palys gali jas pasiūlyti, jei
gu Įsitikins, kad neutronas gali 
padėti europiečiams apsisaugoti 
nuo Sovietų karo jėgų.

ARAFATAS PRIPAŽĮSTA 
REĄGANO PASIŪLYMUS
DAMASKAS, Sirija. — Pales

tiniečių vadas Jasir Arafatas 
ketvirtadienį pareiškė, kad jis 
vadovauja Palestiniečių Laisvės 
organizacijoms. Keturios didelės 
politinės palestiniečių grupės 
ketvirtadienį pareiškė, kad jis 
yra tikras palestiniečių vadas. 
Vienas kitas gali būti Arafatu 
nepatenkintas, bet didelė dau
guma jį pripažįsta vadu.

Toliau Arafatas pareiškė, kad 
jis prcz. Reagano pasiūlyme Ar
timųjų Rylų taikai mato kelis 
gerus punktus. Jis nepasakė, 
kas jam patinka.

Prezidentas tuojau pareiškė, 
kad jis turi sutikti dalyvauti pa
sitarimuose. Jis turi sutikti pri
pažinti Izraelį ir padėti siekti 
riiikos Artimuose Rytuose. Jeigu 
jis visą laiką v:s kovas, tai nie
ko nepasieks. Taikos, pasitari
mų ir susitarimų priemonėmis 
jis daugiau panieks.

— Sekretorius Shultz yra ge
ras diplomata*. K liais klausi
mais jis nuginkluoja politinį sa- 

priešą.vo

Penktadienį aukso uncija 
kainavo $381.

Dan Kuraitis,Amerikos lietuvių grupė, kurių tarpe yra ir keliautojas 
nusifotografavo Versalio rifrnų -
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NAIVIUS PERKANT,
ŽINOTINI TERMINAI

KL. Ar privalo testam, .vyk
dytojas priimti tą paskyrimą?

ATS. Gali priimti, bet gali ir 
atsisakyti.

yra teismo skiriamas asmuo pa
skirstyti turtą mirusio, kuris ne
paliko testamento.

Taip, vaike.
Tai kodėl jo nesudegino

olas ka 
^ancūzi

namo 
grįžti

Krdagiiuia PRANAS *ULAS

L Kaip yra apmokamas tesr 
vptp vykdytojas (testamen- 
nurodytas) arba teismo pas
as adxaflnstratorius?

NEVIENODAS MASTAS 
Prancūziška s juoįcas

Dženūkas visa^Živaite gfr

KL. Kas tai yra legacy?
ATS. Legacy terminu vadina* 

mas testatoriaus kilnojamas tur 
tas (pinigai ir t. p.), tenkanti: 
pagal testamentą.

KL. Koks yra skirtumas tarp 
testamento ekzekutoriaus ir ad- 
ministrą tori aus?

KL. Kas atsitiktų, jei testa-’ 
mento vykdytojas (testamente 
nurodytas), mirtų anksčiau ūž 
testatorių? *

Prasaleitis 
statote naujus namus?

Formanas
bos taisyklės griežtos. Senu na 
mių neleidžia statyti.

— Kur gavai tą medalį?
— tlž atsižymėjimai
— O kuomi tu atsižymėjai? '
—- Apsiženijau našlę su sep 

tymais vaikais.

KL. Kas tai yra bėneficiary?

ATS. Asmuo gaunąs dovaną 
testamentu.

KL. Kas paprastai esti skiria, 
mas testamento administrato
rium?

'de^Gaulle, klaūsia?tėyą
A —Ar tiesa, kad^en^

, . • - .. 7 ..

. ro 'metu iš^elbefo^ n

TERMINAI TESTAMENTU 
SUDARANT

ATS.. Tuomet testatorius. turi 
paskirti naują testamento vyk
dytoją. Jeigu testamento vyk
dytojas .mirtų po testatoriaus 
mirties, Lida teismas . paskirtų 
naują testamento vykdytoją, 
jeigu testamente nebūtų paskir
ta testamento antrininko. -

Tiesa, vaikę-. * L \ ? . į. :
Panašiai. kąipl .J o a n n a

nio kraujo laso. Vien tik bylos 
nuorašams išgauti visokį sekre
toriato mokesčiai kaltinamajam 
kaštuoja apie Šios kaip
sakoma, 44 raganų” medžioklės 
tikslas yra visiškai šumurgdyti 
ir nutildyti visas etnines grupes.

krnns suteiktos informacijos
L’et. Penš&hnkų S-gos valdy- kadangi teismo 'ergą yra labai 

ba su pirm. St. Vaiiagūnu šaulių brangi, tad ir tuo būdu kaltina-

Jūsų — Magd. Šulaitienė
P. S. Kapt. R. H. Kauffman, 

Las Angeles County Fire De
partment yra parašęs puikią 
maką knygelę “Hotels Could 
Be Hazardous to our Health’’. 
Inform, rašykite: The Jazerant 
Corp., 3956 Caile Valle Vista, 
Newbury Park. Calif. 91320.

KL. Testamentą darant, iš ko
kių asmenų skiriamas testamen
to vykdytojas (ekzekutorius) 1

ATS. Jūsų advokatas, jei tokį; 
turite, arba žmona, vyras arba 
vaikas būtų kaip testamento 
vykdytojo antrininkas (co-exe_ 
cutor) su jūsų advokatu. Gera 
mintis į testamentą įrašyti pąi 
kaitalą testamento vykdytojui 
(alternate executor), kuris eitų 
pareigas, jei mirtų jūsų paskir
tas testamento vykdytojas. -

• Jei bute ištiktų gaisrsa. šei
mos narius surinkite krūvon. 
Pirmiausia visi skubėkite prie 
fronitniu durų. Jei jos jau karš
tos — įkaitę, jų neatidarykite 
Bandyki gelbėtis per langą.

• Jeigu jūs negalite atidaryti 
lango, išdaužykite ij su kėde. 
Apdengite lango briauną užtie
salu; atsisėkite taip ant lango 
briaunos, kad viena koja būtų 
lauko pusėje, o kita — kam
bario viduje ir laukite pagalbos

• Gaisrininkų departamente? 
telefono nr. turi būti iškabintas 
prie kiekvieno telefono aparato 
dėžutės. Jei neturite nuosavo 
telefono, išbėkite į gatvę ir skafti 
bin kite gaisrininkams iš kai m v- 
no buto ar telef. būdelžs.

Dedication —žemės sklypo sa
vininko dovana nekilnojamu tur 
to viešam naudojimui; kartu su 
oficialiu priėmimu.

Deed — dokumentas, kuriuo 
žemės sklypas perlęįdžiąmas iš 
v lėno asmens kitam. yįį ■

Default — iš sutarčių ’ perei
nančių pirevolių netesėjimas; 
bankrotas, netesėjimas atlikti 
prievolių sutartyje nustatytu 
įaiku.

Defeasance — toks dokumen
tas, kuris panaikina kaikurių ki
tų dokumentų arba nuosavybės 
efektą;

Depreciation — turto vertės 
mažėjimas, paeinąs nuo gedimo 
per paprastą vartojimą arba su
sidėvėjimą. dėl atmosferos vei
kimo arba dėl funkcionalinio ar 
ekonominio pasenėjimo.

Devise — nekilnojamo turto 
pagal testamentą dovanojimas.

Dower — zžmonos teisė į savo 
vyro nuosavybę.

Duplex — pavieni 2 aukštų 
namai, įrengti dviejų šeimų gy
venimui.

Earnest money—pirkėjo įvyk
dytas piniginis įmokėjimas ne
kilnojamąjį turtą ,namus, žemės 
sklypą perkant, kaip laidas, 
kad šią nuosavybę tikrai pirks: 
priešingu atveju — įnešti pini
gai pasilieka pardavėjui.

Easement — teisė, laisvė, pir
menybė arba privilegija, kurią 
vienas asmuo turi žemės sklype 
kito asmens (teisė i kelią per 
svetimą žemės sklypą ir pan.).
Eminent domain — piliečių ar

ATS. Tėststnento egzekuto
rius yra testamentu skiriaJUas 
iėstatariau® įvykdyti jo nurody
mus. • '

Testamento administratorius

ATS. Pagal nusistovėjusią 
tvarką pirmenybė suteikiama 
pagal šią eile: našlė arba naš
lys; sūnus arba duktė; vaikai
tis, tėvas arba motina, brolis 
irba sesuo; ir pagaliau — bet 
kuris sekante testamente iš-

vyriausybęš" teisė nusavinti pri
vatinę nuosavybę, už kurią su
mokama .kompensacija. J

.Encroachment — pastatas ar 
jo dalis arba obstrukcija, kuri 
įeina vieškeliu . .arbą~ šaligatvin 
arba kito nūoavybėh.

Encumbrance. —.jiėškmys pa
skola, išlaidos arba apsunkini
mas nekihiojanLam turtui, kaip 
teismo sprendimas (judgement ( 
nemokėti’ mokesčių arba teisė į 
kelią. ri5 k

Equity — vertė arba intere
sas, kurį savininkas turi nekil
nojamame turte.ir jam užtrauk
tas morgičius (paskola) — lega- 
linė taisyklių sištęmt teismo ad
ministruojama. . A’.

Equity of redemption — pir
mykščio savininko teisė išjieš
koti (reclaim) nęjrflriojamą tur
tą, kuris buvo iš varžytinių par
duotas, sumokant skolą, nuo
šimčius ir padengant kitas iš- 

. laidas susijusias su varžytinė- 
nėmis. ' '

KL. Kas tai yra fegstte?

ATS. Asmuo, kuris perima 
kilnojamą turtą fėstamentu.

— Ar teisybė, kad fotogra 
f i jos aparate v’šfcas matosi auk. 
štyn kojom?

— Teisybė.
— Prieš fotografuojant, leis

kit man sijoną ‘ apačioje susiri-

• Aliejais išmirkytos ,medž’aT
mos ir aliejiniai‘dažai turi būti 
sudėti į aklinai*uždarytas -hid- 
talines spinteles; .•■ • > . '

♦ Neturi būti vartojama buto 
sienoms valytifokie skysčiai, ku
rie dega, kaip žibalas;

• Specialūs ugniai gęsinti ran
kiniai purkštuvai tūri būti lai
komi greit prieinamose 
ivetose.

* Reik įtaisyti alarminiai 
mams jautrūs signalai tose 
vietose, kur daugiau yra 
mybių gaisrui atsirasti.
; Kas reikia daryti gaisrui 

ištikus

Jeigu jūs gyevnate aparta- 
panaudukite 

atsarginius geležinius laiptus, 
(stairway).

Gaisrui ištikus, nepasiklauki- 
te eleveitorium.Jei jis sustos vei 
kęs, jūs pražubę!

• Jei kartą iš degamo 
pabėgote, nemėginkite 
atgal.Jokios brangenybės, palikr 
tos degančiam bute, neturi ver
tes prieš jū<sų gyvybę!

~/i>iuds Įspėjimus jūs galite per
skaityti per keletą minučių. Ar 
tai neapsimoka? Aš tikiu, kad

ATS. Testamento vykdytojui 
arba aJtaiMfMtann iš paliki
mo yra mnitames atlyginimas. 
Pagal įvaisių JAV valstijų sta
tutus nustatyta mokėti net iki 

turto vertės atlyginimas.

Erosion — žemė"* sklypo dali
nas netekimas gamtos jėgoms 
veikiant kai antai; ' potviniui 
arba vandens srovei nuolat 
veikiant.

Escrow — pristatytas trečiam 
asmeniui dokuirentas, kad pas
tarasis tą dokumentą įteiktų pir
kėjui (grantee), kai šis įvykdys 
tam tikras sąlygas.

(Bus daugiaū)

KL. Kas tai yra bequest?

ATS. Bequest terminu vadr 
namas betkuris kilnojamas tur
tas. tenkąs pagal testamentą, 
ovr.. knygų kolekcija, pianinas.

PABRANGO VANDUO

Naujausias lenkiškas juokas.
— Dėlko Varšuvoje vanduo 

pabrango?
— Dėlto, kad gyventojai turi 

vandens pilnas bumas turėti.

į lietuviams; tas Marą. P-ko poli- 
; tifeierių patylomis ruošiamas po- 
1 Etiškai padalyti sritimis Jas;
1 valdys juodosos rasės alderma-f 

iras. Juo labiau, jog dauguma’ teigimu 
Sėtuvių dar nėra priėmę JAVi 
pilietybės ir nedalyvauja balsa
vimuose. Tokių, esą, gali būti 
iki 50%.

Toliau adv. Žumbakis aiškino, 
kad lietuviai rjmtai ą neįvertina 
testamento reikafingumo. Jei kas- 
tuos testamentus-ir sudaro, tai{ 
jie dažniausiai esti n 
mai teisingai surašyti, 
Amerikos te’smvosė 
“ponų 
tus lengvai sugriauna ir tuo bū-1 
du pasiglemžia visą labai sun- j 
kiai tremtinio ugdirbtą ir šutau- į 
pytą nuosavybę; Ok. lietuvoje

J gyveną giminės tegauna tiem- 
| tinio nuosavybės tik trpinius.
Į ...........

Adv. Žumbakis aiškino "holo
caust” ir lietuviams bei kt. iš už 
geležinės uždangos kilusiems et-j 
nikams sudalytas bylas JAV 
teismuose; jos sudarytos pagal 
anapus Gelež. uždang. GPU pa- 
dirbtais dokumentais; juos JAV

. teisėjai la;ko teisingais. Ir tai da ( 
ro pasirėmiau^ slapta JAV In- 
vestigacijos įstaigos sudaryta su
tartimi su Sovietų S-ga. Ta slap
tai sudaryta sutartas paniekina 
JAV Kongreso, Prezidento ir 
State Dep-to viešus pareiškimus, 
kad ue neprioąžįsta ir nepripa
žins Lietuvos !^kt. Pabaltijo vai 
-tybiu okupacijos. Ta slapta su
tartimi sulaužoma visos JAV ir j

[ nepriklausomos Lietuvos pasi
rašytos sutartys.

Kaip išvengti gaisro, ir galimybes 
nuo jo apsisaugoti

1981 met. Amerikoje nuo gai
-o žuvo 6.832 žmonės, jų tarpe mentmrame irime,
123 gaisrininkai. Sunkiai buvo 
sužeista 300,000 civilių žmonių' 
ir KM008 gaisrininkų. Gaisrų 
buvo 2^93,500.

1581 m. Amerikoje gaisrai pa
darė šešių ir pusės bilijonų nuo
stoliu.

Pa Grindinės gaisrų priežastys 
yra sekančios:

1 Cigarečių lūkymasj
2. Medžiu ir angfiais kūrenau 

mi pečiai,
3. Nevykę elekt. laidų 

dimai ir ju prijungimai,
4. Vaikų žaidimas su 

kais, "ir
5. Duju naudojimas virimui it 

namų šildymui.
ŠTAI KAS APSAUGOS JŪSŲ

GYVYBĘ: ‘

® Nepalikite, išeidami iš na
mų nei cigarečių, nei degtukų 
taip, kad vaikai galėtų juos pa
siekti; . j ' •

® Nepalikite namuose vienų 
mažų vaikų ar invalidų, nors iš
einant kelioms ‘minutėms;

e Elektros vielos ir jų įtaisy
mai turi būti atlikti specialia

Amerikos laikraščiai apra
šant tokią teisme bylą, prideda 
įkaitinto .tpų(y&ę. —. -lietuvis. 
Tai įaū specialus tautos apjuo- 
din:mas. Tuo .tarpu palaipsniui, 
vadovaujantis GPU dokumen
tais ir jų pristatotohais Uudiūin- 
kais, kurie tegali būti apklausi
nėjami tik okup. krašte GPU is- 
tatėtų soviefmfiį prokurorų, 
kiekvienas iš musu gali būti 
kaltinamas ir apkaltintas. Ir 
koks po to tokio nupilietinto li
kimas? Ogi, p; gal pakeistus Imi 
gracijos įstatvmus ir pagal ?ta 
4;rp*ą sutarti kiekvienas gali bū
ti ištremtas iš JAV. Kitaip sa
kant, gali bū?: perduotas į GPU 
rankas
Kadangi bylof keliamos ne kri- 

ninalinės, bet chriinrex todėl 
kaltinamasis rtegali gauti neap
mokamo advokato - gynėjo ir

pasirūpino buvusios 
Kongreso narės, adv. Abzug, tei
sininkė Holzman, “raganų’ me
džiotojas Weizman ir, žinoma, 
laiminant ir pritariant Pabaltės 
ir kitų kraštų okupantams—Mas 
k vos “ponamfYnors --pręz, Cąr- 
teris viešai- sakė, kad jis tą įs
taigą įsteigęs... Adv. žumbakis 

epakanka-! teigė, kad lėšas Kongresas pas- 
taip, kad| kyręs tą įstaigą steigti, nei vie- 
Maskvosį cas prieš nepasisakęs; buvo nu- 

advokatai tuos testamen | >pręsta vienbalsiai.
Šiam reikalui yra sudarytas 

visų etninių grupių bendras ko
mitetas. Aukos siunčiamos tokiu 
adresu:

American for Due Process, 
P. O Box 85,
Woodhaven, N. Y. 11321 .

Lietuviai pensininkai yra dė
kingi už tokį svarbu pranešima.

V. P.'

SKOLA NE RONA

Liudininke, pasapakok man 
Kaip tiedu piliečiai mušėsi sa- 
Tiūhe, kuomet su jais sykiu gė
rei.

— Aš nemačiau. Aš užsimer
kiau, kad negalėčiau/būti liudi
ninku, kadangi jiedu abu yra 
man skolingi pinigų.

irdfntes didesnės dalies bene- 
ciaras.

KL. Ar gali būti testamento 
vykdytojas ar administratorius 
iš savo pareigų pašalintas,

ATS. Taip. Testamento vyk
dytojas - administratorius gali 
būti patrintas, jeigu nesąžinin
gas ir ntiMb jimak^ atlieka savo 
parergaa

(Sus daugiau)
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m.), IV ir V “Šarūnas” (1923 
m.), VI “Skirgaila” (1925 m.), 
VII ir VIII “Likimo keliais” 
(1926 ir 1929 m.), IX “Daina
vos šalies senų žmonių padavi 
mai” (1928 m.) ir X “Rytų pa

kalbamu” — užprrkant mišias,j sakos“ (1930 m.). Be šių, dar 
ar aukomis, na, iry žinoma, su- Į minėtini: “Mindaugas ’ — <L*a- 
mažrnant savo nuodėmes. Tai jų’ms, “Raganius”, “Miglose” ir 

“Dangaus ir žemės sūnūs”.
“šiaudinėj pastogėj” V- Kr. 

vaizduoja Dzūkų kaimą prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karą. Jo at
vaizduoti kaimiečiai yra mns- 

. lantys, protaujantys ir net filo- 
ganiais, bedieviais, burtininkais-šefuojantys. Jų dvasioj kyla 
ir net. filosofais. Mat, senojoj 1 konfliktų, prieštaravimų, dėl to 
lietuvių kartoj (autoriaus ma
nyta) yra išlikusi nesugadinta 
lietuvių tautos' moralė. Tie se
niai yra.artimui susiję su gamta 
(miškais, icapihynais, milžinka
piais jr kt.).,Tai panteistai (Die
vą sutapatina isu-gamta ir gam
tą laiko dievybės įsikūnijimu). 
Gamta ir gyvenimo patirtis yra 
jų mokykla. Savo gyvenimą jie 
suriša, su gamtos gyvenimu, sa
kosi, kad jie suprantą medžių ir. 
.gyvulių' kalbą. Jie nedaug pa
liesti civilizacijos ir visa, kas- 
buvo seniau; jiems- atrodo buvę, 
geriau.

tikėjimas^ nežiūrint koks jis į V. Krėvė savo kūrybą prade-Dievuliui, ką apie J| žm<> 
bebūtų —Apagonisa<as,.,ar kriks-’ K-'J- ------- ;— --•1-~ *—
čioniškas. Mat, V.: Krėvei nebu
vę svarbu žmogaus išganymas: 
-4- jo nukėlimas į dangaus am-.
žmą karalystę, ar inigrainždrni-, 
mas į pragarą, bet jam rūpėjo 
kiek tikėjimas psichologiniu at
žvilgiu turėjo įtakos kaimo žmo
nių veik^nams, :Jų poelgiains. 
Dievas Vi Krėvės Kūryboj iškyla 
kąip teisingumo įgjvendinkno 
simbolis, sąlygojąs jo veikėjų, 
veiksmus. O Tos dįęvyBęs supra,; 
tunas jo kūryboj įvairuoja, ar 
tai .jis būtų■ mitologinis dievas,, 
ar kitoks —- .visur nusHenkiaina. 
aukštesnei jėgai. ' . ’ ‘ . •
4“šiaudinės Pastogės” žmonės 

jajičia reikalą suartėti su Dievu,

$

■> •■Vincas Krėvė-Mickevičius

- , (Tęsinys) '
• V. Krėvės kūrjbos temos 

nuo kaimo buities vaizdavimo 
iki tautos’ likimo problemų 
sprendimo. — nuo paprastos kai
mo bobulės ligi garbės trokštan
čių maištingų valdovų. Jis savo 
kūryba plačiai apėmė tuometi
nį Dzūkijos gyvenimą — sukūrė 
skirtingų epochų ir. socięliriių 
sluoksnių tipus.

V. Krėvė savo kūryboj! vaiz
duoja 19 a. pabaigos ir 20 a. 
Įiradžios Dzūkijos sodžiaus, vaiz
di. Kaimo žmogus sudvasintas, 
jų veiksmai pagrįsti santykiu su 
antgamtinėmis jėgomis, žmo
gaus būdas nepąstpvųs, protas 
nepajėgia realiai " apspręsti jo 
veiksmų, pagaliau jo veiksmus 
apsprendžia pabudusi sąžinė. 
Gyvenimo nesėkmės V. Krėvės 
žmogų veikia, bet Jis nepalūžta 
-y randa nusiraminimą. Jis yra 
maištaujantis, bet ir jatgailau- 
jąntis, tai lietuvio .ypatybė.
|V. -Krėves' kūryboj švarj’ą 

vietą žmogaus gyvenime užima

rytu veiksnių. Jie įsitikinę, kad’ 
galima tą Dievą padaryti ”su-

pastangos pašalinti tai, kas juos 
kankina, kad jų sielon grįžtų 
ramybė. . . . ' . ,

V. Krėvės kūryboj senajai 
kartai atstovauja šimtamečiai 
skerdžia!, žmonių vadinami ra-

jie mums yra įdomūs, patrauk
lūs.

čia, nors trumpai, paminėsiu 
kai kurių “Šiaudinės pastogės” 
apsakynių ypatybes.

“Antanuko rytas”. Ne tik V. 
Krėvės v aiz duojami seniai 
sprendžia gyvenimo'* klausimus,- 
bet ir “Z ' ’ \ ” ^U--
berniukas domisi ap? 
tančiais reiškiniais.^ 
nėja bobulę, kodėl dūmas kyla 
į kaminą, kodėl kibirkštys kyla 
aukštyn ir 1.1. Bobulė,? nors ir 
pati nežino, aiškiną, kadT^ibirkš- 
tys lekia į dangų, kad papasa-

JUOZAS ŠARAPN1CKAS j L ‘ /HAMILTONAS, 0NT., KANADA
SLA 72 KUOPOS RUOŠTA GEGUŽINĖ BUVO SĖKMINGA 
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Gegužinė įvyko š. m. liepos 
18 d. Antano Padolskio sodybo
je, esančioje Paris, Ontario.

Dieną prieš gegužinę A. Pa
dolskio sodyboje ir Apylinkės 
miestuose lijo kelias valandas 
taip stipriai, kad sekančią disną 
žemose vietose galėjo žąsys 
plaukioti. Liepos 18 d. rytas iš
aušo gražus, bet oro pranešėjai 
skelbė, kad bus lietaus. Rengėjų 
nuotaka nekokia. Gegužinei lei
dimas išimtas, maisto svečiams 
prigaminta, nežiūrint koks bus

“Silkės”. Gerdvilienės tarnai
tė, Marcelė, pavagia iš Kušliaus 
žydo (po., kaimus važinėjančio 
“kroniifliriko”)'* tris silkes ir nė- 

Antanuko ryte”,jh£.žas sijaučia nusikaltusi. Tik įtikin- 
.• . -^į.s. ta, ięacj nusikalto — naktį.pava- 

uisi-1 gia iš šeimininkės tris,^Jjįa,ųši^ 
nius >r nuneša Kušliui atšjleistž.* 
Taiso savo nuodėmę: vieną va
gystę išperka kita vagyste iiyjau 
nęjaucia - nusikaltimo- Bet 'jei 
kas būtų ‘vėl jos sąžinę pažadi
nęs, tai Šias dvi vagystes gal

dolskio sodybos 70 mylių. Rei
kia išvažiucti 10 vai. ryto ir 
įsmeigti rodykles ant sankryžų, 
r, darnias kryptį į gegužinę. 
Nors SLA gegužinė vyk&ta jiu 
keliolika melą A. Padolskio so
dyboje, t et kas metai atvažiuo 
ja naujų sričių ir surasti vietą 
rodyklės labai gelbsti.

Ii :"0 min. pasiekiau sayu^o- 
rio kūrėjo Antano Padolskio so
dybą. A. Pndolskis p iegyveia- 
mo namo yra pas alęs ilgą stie
bą vėli-vcms iškalti. Kada ruo
šia Kanados veteranai geguži
nes, tai jie iškelia su ceremoni
jomis savo vėliavą. Kada vyks
ti SLA gegužinės, X PadoLkis 
iškelia Lietuvos tautinę vėliavą 
ankstų rylą. Ji plevėsuoja per 
visą dieną. Pri.s kiek metų 
Lietuvos tautinės vėliavos nepa- 
lie-sdavo, jei pasilikdavo ir il- 

i giau plevėsuoti ant stiebo. Bet 
Į paskutiniais metais pradėjus ak
tyviau veikti 5-ajai kolonai, du 
metus iš eilės Lietuvos tautinė 

7 vėliava, palikta per naktį ant 
į stiebo, buvo nuleista ir supiaus- 
tyta. šiais metais 54os kolonos, 
žinoma, su. Kremliaus direkty
vomis, buvo atspausdintame de
vynių lapų šmeižto biuletenyje 
šmeižiamas jau 72-os"kuopos pir
mininkas J. šarapnickas, VLI- 
Kas, BALFas ir kiti dirbą orga-, 
nizacijose, kurie savo veikloje 
pakritikuoja ir Sovietų* žiaurią

oras, gegužinė turi įvykti- Paga 
liau, SLA tradicinė gegužinė 
šiais m Jais buvo reikšmingesnė 
kaip kitos, šiais metais buvo J 
pakviestas į SLA gegužinę ir į 
Hamiltono miesto burmistras! 
William Powell. Esant lietin
gam orui, nesat tinkamos salės, 
suvažiavę negali turėti tokios 
nuotaikos kaip esant gražiam 
orui.

Iš St. Catharines iki A. Pa*į^v„rx^-- . . T - » - . j okupaciją pavergtoje Lietuvoje.
Apie -tai vėliau parašysiu plačiau 
šiame dienraštyje./’ ,

Kai tik nuvykau į A. Padols
kio sodybą, tuojau sutikau links
moje nuotaikoje Antaną Pacįols-. 
kj. Tik pasisveikinus, tuoj nūsi- 
skundžiau, kad gali būtijietaus, 
nes oro pranešėjai vis kartoja 

į apie tai. A. Padolskis ir sako, 
lyg būtų pranašas: “šarapnic- 
kai, esi laimingas ir per SLA ge
gužinę šiandien lietaus nebus, 
nes vakar jau lijo ir šiandieh 
oras bus gražus”. Taip ir buvo.

burmistrui rezers uolas ir Z. Pu\ 
lianauskas nuvyko su burmistru, 
ir žmona prie stalo- Vienu ž > 
dzin, mes, gegužinės rengėjai,, 
buveine užklupti staigiuuios iri 
dar nepasiruošę tinkinai svečiu 
pasitikti. Paprašiau M. Borusie- 
n?y. kad greit nuvyktų prie A. 
Pado'skH namo ir nuskintų ro
žių burmistrui su žmona. Tjip 
pat paprašiau Ramoną Savukai- 
tytę-Vass, laisvai kalbančią an^-s 
lų kalba, kad padėtų prishty i 
svečnms atvykusį burmfctrą iri 
pakviestų prie garsiakalbio pa* 
sakyti kalbą. Miesto burmistias 
gražiais žodžiais pasveikino ge
gužinės svečius, už lai svečiai 
stipriai plojo.

Hamiltono miesto burmistras 
William Powell prieš kalbėda
mas užsidėjo savo, kaip majoro, 
uniforminį lenciūgą. Jis yra ir 
SLA 72-ros kuopos narys ir per 
daugelį metų priklausydamas 
Susivienijimui Lietuvių Ameri
koje, yra pasidaręs artimas lie
tuvių draugas. Atrodo, kad pir
mą kartą Hamiltono miesto 
burmistras dalyvavo SLĄ 72 os 
kuopos suruoštoje lietuvių ge
gužinėje.

(Bus daugiau)“

ISTORUOS PAMOKOJ
Tarybinis istorijos mokyto

jos privalo per painokas įvesti 
politikos ir propagandos'už; ko
munizmą.? "t

Kartą mokytojas žemesnėse 
klasėse tarp kitko ėmė tvirtinti, 

i kad Tarybų S-ga greit kapitalis
tus pralenksianti. Vienas vaikas 
baimingai klausia:
• — Tamsta, mokytojau, tai kas 
tada bus?

— Kaip tai kas bus?—užpyko 
mokytojas. !

— Tamsta preitoje pamokoje 
sakei, kad kapitalizmas stovi ant 
bedugnės rkrašto?

PATAISYMAI

š. m? spalio mėn. 15 dienos 
Naujienose, spausdinant A. Ta- 
mulyno straipsnį “šimtmetis 
nuo Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
gimimo5”, po jo paveikslo, ant
roje straipsnio skiltyje, prade
dant nuo viršaus šeštąja eilute 
•— bių tautų pageidavimas lie- 
čian- — ir einant ligi priešpas
kutinės eilutės — kratų part;jos» 
atsisakė dalyvau- — reik iš- 
braukti,nes-tos T" 
"neapsižiūrėjimą buvo įterptos iš 
kito straipsnio--

Straipsnio autorių atsiprašo
me N. Red.

25 eilutės per r. , , ° J, . i Gal kur nors uz 100 myliu ir
n\rz> i t/rr»nlA0 ♦' c

Aleksas Ambrose. CIIICAGOS LIETUVIŲ .ISTORIJOS

kada jiems neramu dėl jų pada^- “šiaudiiiej pastogėj” (1921-1922

1
L I

nes mano. Antanukas jos 
kinimu patenkintas? -Ų• >, v

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ 
į> 2508 Wj8& 69th Stj Chicago, HL 6062$ TeL >25-27§I 

1- “

i

jo, kada gyvenime vyko tam . 
tikras lūžis — moralinių normų 
perkainojimas; idėjos ir kitos 
vertybės buvo aukštinamos kaip 
žmogaus dvasinės laisvės siekis. 
Be to, Lietuva tuo matu buvo 
rusų, pavergta- V. Krėvė žadino 
lietuvių tautinę sąmone. Jo kjr-~ 
ryba praturtino lietuvių1 tautis-į 
kūmo patriotiškumo laipsnį.
r Krėvė ryžosi sugauti lietu-; 
vių tautosakos poetikos princi?: 
pus ir tautosakos dvasią ir kurtr 
lietuvių literatūrą tautosakos 
priemonėmis., , K , .J \ į

Čia nors trumpai paminėsiu
Krėvės kūrybą. Jo raštų bu

vo išleista dešimt tomų: I “Suį 
temose^ (1921 m.), n ir III

r-: ^autorius; r; .i
• • 1 • f " ** ■--- ■- . *■ « J ’ * » * j «

. < paruošė, ^štitvarkėį'ir išspausdino geriausią 
-• Chicagos lietuvių i^toriįįtj'

J (1869, —1959 metai): ’;
. 664 psl., vard^nasį

. >. Minkšti-riršj^ai.' Kaina $15.
1 • ' ’;' ; ' Persiuntimas — $1.
' 1067 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draug:

lijo, bet per SLA gegužinę A. 
Padolskio sodyboje oras buvo 
gražus ir svečiai gryname ore, 
medžių pavėsyje linksmai leido 
laikę, , .

Hamiltono miesto burmistras, 
pagal Z. Pulįanausko pranešimą, 
turėjo atvykti Į SLA: gegužinę 
3 vai. popiet. Gegužinės rengė
jai ruošėsi svečią pasitikti. Bet 
išėjo kitaip. Hamiltono miesto 
majoras - burmistras William. 
Powell su žmona, Z, Pulianaus- 
kui palydint, valdišku limuzinu
atvyko 2:30 vai. Stalas; buvo nenugirdau...

Praeitą žiemą Škotijoje bu
vo gana šalta. Misteris McBrid- 
ge su missis McBridge išėjo 
kaip paprastai pavaikščioti. Po
nia'pamačiusiu vyrą, kad trina 
ausis, bet kepurės neužsimauna, 
paklausė kodėl?

— Aš ant ausų neužsimaunu 
nuo senų laikų, — atakė Mr. 
McBridge.

Čmona susidomėjo. Vyras pa
aiškino:'. ' . > . ■ V.

— Kadaise-vienas mano bičiu
lio McCulough - mane ' pakvietė 
išgerti wišky, o aš to kvietimo

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICB 

>5dl Wi J9th St, Chicago, m. 6OT2Į>, let $25-2721 50 metu studijavęs, kaip

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 125. Kieti viriėliaL

» rtFISTINGAI HBTLDOMI RECEPTAI • FANNIE KAT BAU 
DUMYNAX • KOSMETIKOS REDCMENY8

Atitars Hoktadienlals DW5 <
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—--------—™

TeL 476-2206 1739 a Halsted St,

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir. moksle 
1954 m. metraštis, j&me yn vertingi, niekuomet nesensta, Vinec 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankoi, 
J. RaukSo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kašuboa, A. Rūkltelės ir A. Varne 
kūrybos poveikiais. 365 puri, knyga kainuoja tik £3,

$ DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos b tak
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes b<^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už F2. |

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausks 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės W 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys ūlustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitervardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

'» K4 LAUMES LIME, rašytojos Petronėlės Orintaitės ifri* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3. < .<>

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*- 
riją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

V BATTRTNES NOVELES, M. Eoečenko kūryba, J. Vaiaičla 
vertimas. J06 ]mL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina <1

Knygos gaunamos Naujienose, 17W So. HaM«d St, CMcage,
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bando neutrono bomba.

inu

M&OO 
otoo

z^ujse JAV vietose:
metami _______

tokia garantija, kad ir neutrono-bombos gamybos pa- 
slaptyę nepateks į Sovietų rankas? | '■

KmT negaliu.. Širdį labai skauda.
Sirrask saw kitą, tai širdis irgi nurims

gintų Europą: Jie taptų, didvyriais,,stipriausiais-Europoj 
gynėjais; Taip' galvojo' Charles- de- 'paulle./A^bdb^’Žad 
panašiai- galvoja ir Miterandas-šti visw pranoųsį'k^nio- 
menės štabu. ; ' \ '

Tvirtinama, kad: prez-. Miterąnde kelionė' j Kongo 
yra surišta su šiuo didvyrišku- prancūzų; tautos-, pasiryš 
žimtr apginti* Vakarų- Europą nuo galimos- sovietinės ver
gi jos. Prezidentas buvo užsukęs f Zaire. bet svarbiausias

‘drožė kumščiu į stalą
tartais o»tu štai ką kalbi. Mano dgtinę galiu: mau. 
pikta kalbi. ’ ■ '

kaip ugnies. Būdavo, eina per sodžių, užgieda — 
tuojau visi ugnis gesina. Kur neužgesina, užeina 
ten ir tuojau visus poterių kalbėti suklupdo. 0 
stiprus buvo, jog niekas pasipriešinti nedrįsdavau 
net rimti vyrai, ir tie- klaupdavo-) poteriauti.....

enis į tai’atsakė labai-. paprastai 
(Bus dau'gjau)'.

Europa nenori, kad Ameril 
savo karo jėgas

aplink pirštą panorėjus apvyniotų. kaip, siūlą. O 
jos,,kvailos, to visai nežino, nesupranta.. .

— Verutė taip:;. Aš dėl jbv sutik tau. kad- 
mane net virve suktų. " ' • >

Loštai ką aš. tau pasakysiu, dėde.'įėi tu man 
nepadėsi, aš ar pasikarsiu, ir užmušiu tą nevi- 
dcn(, Kūkfo Joną

dabar turihįe prięš'.ajtis )tekstas,’ 
kuriuose nei vieno . žodžioMSėra- 
sakoma apie pasaulio ■ padaŽr.i- 

imąi. Ir todėl Šy. Tėvo ir- Mitt®*' 
‘rando raginimas Jaltos tig^stisiL 
taritnų” < kabutėse y padarinius- 
kaip norsjĮf kuo. greičiau' likvi
duoti Europoje. Man atrodoįkad 
mūms,liėtuvian)s, yra; labai: svar
bu ir mes šitą galime . konkre
čiai, taip, pat ir pravesti. Reikia 
■skelbti, kad Jaltos /nutarimuo
se nepadarytas Europos padali-

— Liaukis apie ją galvojęs. Ji ne tau skirta, 
jei kitą pamilo.

— Aš todėl ir atėjau pas tave, kad tu mari 
patartai. Tu juk žinai, kas reikia daryti, kad ji 
mane pamiltų. Sako,'esą tokių, burtų.- .<.• •

— Kad merga berną pamiltų? Yra ir šakne
lių ir žolelių... Ir šikšnosparnio kaulai čia gali

labiem pamils. .. - ; .
— Ir tu, dėde, nemeluoji? Tiesą sakai? ...
— Kam aš. tau turiu meluoti, jei galima ir 

taip- &ui, trekas nepasakyti, —^nusišypsojo senis. 
■— K visos Scdies patariu tau — liaukis apie ją.

i kųmen te,; kaip -. ir antrame, - nėra 
.nęi. pusės žo^o<ąjie'pasaulio 
j ar tik Europos-..pasįihdfe'įmą<'.i 
idyi--įtakos zanas.- 
,tuo.rqetu

’žasties. . ' . ' : ■
Neseniai’ buvo pąskirti nauji 

vyskupai Lietuvoj. Iš. karto bu-

Romą, bet-jie1 pagal- teisę pri
klauso Lenkijos provincijai: Da
bar;.ilgus metus net- ir iries- lie=- 
tuviar nebandėme ši t<r klausimo 
judinti, nes mums • atrodė, kad- 
priplakimas Vilniaus- arehidio- 
ceri jos prie- Lietuvos bažnytinės

pat.ir vyskupą Steponavičių,. ku
rį, kaip prisimenate, kuris' jau 
vfrą' 20* metų, gyvena vienišame 
nuošalyje ir negali dirbti Vil
niaus archidiocezijoje, .kurios 
administratorius jis', -buvo; Buvo 
bandoma ji kuriuo: neės, būdu iš 
laisvinti- ir"Jam- dtiotr dieceziją 
valdyti. Jam buvo pasiūlyta' Kai 
šiadorių diocerija; tai:, yra pati 
vargingiausia' .ir 'mažiausia^,, ku- 
rfą, dabar gavo vyskupas Šfatke-

junga negaminsianti neutrono bombų. JT žino, kaip neut
rono bombas pagaminti, bet ji nenorinti. Yra pagrindo 
manyti, kad ir kiniečiai galėtų pasigamintr neutrono bom1- 
bą, bet nenori daryti bereikalingu išlaidų. j •:

Prancūzai galėtų pasigaminti neutrono bombas Va
karų Europai ginti, bet ir vėl susiduriai.su nauju< klau
simu, būtent: viskas labai brangiai kainuotų. Jiems būtų 
daug patogiau, jei amerikiečiai prancūzams suteiktų ži
nomas priemones dar pigiau neutrono bombų pasiga
minti. Prancūzai žino, kad tecniškas a menki ęčfų patyri
mas jiems būtų labai naudingas, bet kaip- dabar jųr 
prašyti? ''■>

Atidavus rusams kompresorių, techniškas paslaptis,

kartojo:
Siųsiu piršto.. Nepanorės tekėti — užmušiu Jo
ną ir eisiu, kur miškuosna..p^ tiltais plėšikauti ..

. _ _ i? — aimanavo Pet
ras, ir girtos ašaros riedėjo per jo skruostus.,

— Matai, kokis- tu. Tavo neišeikvotos jėgos 
;veržte veržiasi Kur. tau tokiam- Verutė.. >

■čiaūsi If del ?ųriiį inęš- gailinė 
; dfsintervenųbti: fiy j kurie aš‘; mg- 
nau,mus daugiausiai - domina. 
Aš,' net laukdamas ' savo. : ei'.ės,

- - x « • r’’f’ ' T* "A’Vs ' .

esu gavęs- jau* paklausim^-* apie

įtikinėjo greitais'nusiraminęs Gugis. — Jei 
inepaklausysu verk»i paskui; Ji tau neskirta, ir tu 
jjos aegausLTik savo širdį*veltui.gadini..

— Kodėl manai,, kad ji man neskiria? — p*a- 
klausė,. prisėsdamas prie stalo.-G - t . <

— Kad neskirta, tai ir.įeskiHa. Ką sakau,

I €00

striūbaudamas, moteriškai. Senis tupinėjo apfin 
kui, glostė jam galvą, tildė, ramino, degtine vai 
šino. ;. Bet bernas nesiliovė beverkiąs, besi 
skundžiąs.. .

, man, sunkių, dėdule, verkdamas vis 
firšitdf skauda. Negaliu taip gyventi

M&OC 
jau-oc 
I

uia
S4.0C
>12.®

Ramūnų vyrai buvo* lėti* ir ramūs žmtatės. 
Jie nemėgo skultetiį nemėgo* karščiuotis, niėgp ge- 
^^ga®i^-Nhdamiesi kario darbo* nesielgto 
ku kasdieniais ūkio reikalais. '

bet Šiaurės Atlanto Sąjungos: kariuomenės vadai; pirma
me savo pasitarime klausimą ižkėlft. Visi, pradedant vo
kiečiais, belgais, britais ir italais, tvirtino, kad dabartiniu 
metu tai neįmanomas dalykaa Jns- spaudė gen. Rogers,

— Prityrę Eririęigo laįVų sta
tybos. darbi mukai lengvai nu 
ginkluotą karius; jpf jiė. kištųsi 
į darbo .eigą. .. '

Prancūzija pirmoji pradėjo kelti- savo balsą prieš 
Ameriką bandančią primesti savo valią nepriklausomoms 
ir savarankiškoms Vakarų Europos valstybėms; Prancū
zija priklausė Šiaurės Atlanto Sąjungai', bet.gen. Charles 
de Gaulle, tapęs Prancūzijos prezidentu, pareikalavo, kad 
JAV atšauktų savo karo jėgas iš Prancūzijos ir išsivežtų 
Prancūzijoj esančias, Amerikai priklausančias šovinių 
atsargas ir kitus karo įrankius.

Amerika atšaukė savo karo jėgas iš Paryžiaus, bet 
■ji nespėjo išvalyti savo sandėlji^.Dįdglę Adalį amerikiečiai 
išvežė, bet gera (dalis nespėtą, išvežti, iki Charles de Gaulle' 
nustatytos datos: /JAiV būtų galėjusios parduoti, sandė
liuose laikomas plieno plokštes, žaliavas, telefonų .vielų 
atsargas, bet jų: nepardavė. Nustatytu laiku Charles dė 
Gaulle užrakinėjo sandėlius ir pasiėmė atsargas. Netnb- 
kus Charles de. Gaulle pareikalavo, kad’ JAV mokėtų 
Prancūzijai ne kitomis valiutomis, bet auksu. Amerika 
buvo priversta išsiųsti Prancūzijon didoką kiekį savo 
aukso atsargų.

Atėjus Fr. Miterandui prie valstybės vairo Pary
žiuje, jis nerado aukso, dolerių suma buvo gerokai su
mažėjusi. Pirmą prezidentavimo dieną prez. Miterandas 
suprato, kad- Prancūzijai doleris buvo, labiau reikalingas,, 
negu turtingiausios Prancūzijos kolonijos. Miterandas- 
norėjo mokėti Prancūzijos skolas. Be aukso ir be dolerių: 
jis negalėjo to padaryti. Jis žinojo, kad Prancūzijos pra
monės bendrovės neturėjo teisės parduoti Amerikos pa
statytos dujotiekio. kompresorius, bet S700;000 už. kiek
vieną jam buvo labiau reikalingi, negu pažadas- neduoti 
rusams JAV pramonės'paslapčių. Prez. Miterandas be 
jokių skrupulų leido jas- parduoti, kad tiktai gautų So
vietų pakištus dolerius. Tvirtinimas, kad prancūzai vežė 
pastatytus kompresorius yra netikslus, nes pačių rusų 
transporto laivas juos išsivežė iš prancūzų uostų.

Reikalai pasikeitė, kai du JAV Kongreso atstovai 
iškėlė aikštėn tą klausimą. Jeigu jau prancūzai turi drą
sos parduoti kompresorius Sovietų Sąjungai, nekreip
dami jokio dėmesio į JAV mokslo ir technikos paslapčių

Patsai atsilaužė dešros, duonos gabalą, ir ne- 
atsisėsdamas ėmė užkąsdinėti. ..

Išgėrė dar po kelis stikliukus* užkando abu 
gerai ir įsikalbėjo...

— Kaip tavęs mergos nebijos, jei* tu visiems 
šiukštus, prie visų kimbi, kaip dagia. Tai ir mano: 
susidėsi su tavim, paskui-visą amžių; raudosi...

— Spjauti man į tokias, kurios taip manyda
mos nosį prieš mane riečia: ..

gyvą, matai. • -
— Na jau* nekalbėk niekų, kad pasigėręs...
— Ne, dėde: ne niekus, bet tiesą sakau. Ilgu 

man, sunku be Verutės. Pasiigailėk nors tu-manęs.

įįiėį reiškia .kpaifi&iė--vyriausybe, 
.galūnė; ’ grėwiaii:;' / įsuergąriizuos 
įLaisvus rierno^zataiius. rinkimus, 
.kuriuose gįėri dalyvauti visos

tuojamos. teipr :, kaip . britų ūar Todėl marr atrodb,'; kriti gaĮrz yra* 
• įdomu, š^klaūšrmą- plėšri JVif 
' niaus arr^idiocesija' ėŠr’-ir šiųn 
įmetu; nėra- Lietuvos ’ bafnyttnes- 
- provincijos- dalis. Joje,-tiesa,; yra.
Lietuvos kunigai, ikorie-priklau- 

; so - Kaimo -arctridioeėzijoš vysi 
ikuptri, vysk-.'- Paviichiui; kuris

Naujleaot aite, rtrieii, (icd-rtix 
Įflcnadienini. k szsis Nsnjieaji Ben 
šsovė, 1738 So. Haistsd S, Otirsau
£L 30608.- taheL

dėl. to, kad.' istorijoje- paliktu 
.faktas, kad. Lenkas popiežius 
mums bažnytiniu atžvilgiu pn. 
skyrė. Vilnių; Lietuvos: bažnyti
nei provincijai.. Ir ta pat proga, 
tarp kitko,, manęs, paklausė, ry. 
šium su Vilniaus . arehidiocezi- 
ja, ar negalima būtą paskirti vy
skupą. Vilniuje ne administrato
rių, o tikrą vyskupą. Aš manau, 
kad-šiuo metu-.nesutyafkius Vil
niaus archidiocezijps klausimo, 
paskirti ne administratorių,nors

pusei metą ____

rienam mė&«aniL

'anas- patarimą.
Staiga atsikėlė ir. suraukęs piktai kaktą, su 

gniaužęs kumščius, ėmė iš lėto artintis, prie Gu 
grot Senis nusigando, atsikėlė nuo pristatomąją j Vai, kur gi.man dabar pasidėti 
suofeKb it pasitraukė užustalėm

— Ne, jau aš čia tavęs nepaklausysiu. -
Atėjau, kadi man

kad LTSR (Lietuvos Tarybų So 
cial'stiuės Re;publikos) vadina
ma* siena*, ir LTSR egzistencija 
yra Vatife.no pripažįstama.

Man atrodo, kad šiandieną pa- 
dėtio gal būt yra truputį kito
kia: Neužmirškime, kad šiandie, 
aą turime popiežių lenką ir 
jo padaryti tam tikri aktai, ypač 
VilBGuis anchidiocezijos atžvil
giu galėtų turėti nepapraseai di
delės moralinės reikšmės. Todėl 
man atrodo, kad mūsų nusista
tymas dėl Vilniaus galėtų pąsi- 
keriti ir būtent: mes galėtume 
ir turėtume prašyti ją galutinai 
priskirti Lietuvos bažnytinei 
provincijai, tačiau, turėtume 
taip pat prašyti, kad būtų pada
rytas rezervas, kaip tas daroma 
labai dažnai diplomatijoje ir bū
tent; kad šv. Sostas vienokiu ar 
kitokiu jam priimtinu būdu pa
reikštų, jog Vilniaus diecezijos 
prijungimas prie Lietuvos; ir jos 
sienų pripažinimas, nereiškia 
okupacijos pripažinimą
šitokiom sąlygom,, man. atrodo,

— Jos, berneli, kvailos, kaip vištos. Moterys 
visados tiki, ką vyrai kalba. O vyrai negerai apie 
tave mano. Jie nesupranta,, kad tarų kaip, jaunam, 
briedžiui, ragai auga, ir todėl badytis norisi.. . 
Kad todėl tu ir išsigerti geras, ir susibarti, ir 
susikauti greitas.

— Aš tik todėl, dėde, tokia, kad man štai čia, 
krūtinėje, ima kažkas graužti, lyg katės draskosi. 
Taip nuobodu tada atrodo gyventi, jog aš nei pats 
nežinau, kur pasidėti...

—■ Taigi, taigi, vaikeli. Aš nesuprantu — kaip 
:ave tvvz-' Jfe irgi. jaunas' būdamas? skųscisvoši, 
kad jam Mfejodu. Betgi ir juokdarys būdavo, 
ypač kai pasigerdavo. Tai buvo, vaikei, vyras! padėti. Bet kai ji dar nieko nėra pamilusi 
Daoar tokių visa’ nėra. Visas kaimas jo bijojo kai jau pamilo

pastebėjo, tik aš vienas, kad" žmonos,, favb; moti
nos, jis bijo. Būdavo,, kai prik&nbą prie mang£. 
tuoj sakau: eisiu, tavo-žmonai pasiskųsiu — nr 
pabėga, žmonės, matydami, kad tokis vyras, ku
ris ir velnio nebijo, manęs pabungą, sakydavot 
— raganius, jis kažką žino. 0 aš tik žinojau, kad" 
•jis savo žmonos bijo...

— Kam visa tai man pasritajų dėde? -rr

grynas Cinizmas. ■’ ■ ' ’■ -

' Trečias' klausimas,ji&fį ijorė? 
eiairpaEtesti,ĮLecišr-mūšų.-jšan$? 
kįųs su. LenkijąĄ fe čia.’ liečiu

pcšd -------
trims

Visų dėmesys buvo atkreiptas į prancūzų, gynybas 
ministerio? Charles Kernu labai panašų, pareiškimą. Prie 
to pareiškimo jis pridėjo “dbartinra menr^’. Tar reikštų, 
kad Amerikos karo jėgų atšaukimas- iš Vakarų Europos- 
dabartiniu metu būtų strateginė nesąmonė, bet netolimo
je ateityje amerikiečiai galėtų sau- važiuoti.

Kas gi darosi, kad tokios pakaitos būtų, galimos- ne
tolimoje ateityje? Prancūzai patys ir dabar pamažu pra
deda tą ylą stumti iš maišo. Pasirodo, kad prancūzai jau 
ištisus metus gamina neutrono bombą.. ’ •• , ;

Strategai žino, kad neutrono bomba yra pati geriau
sio jr priemonė Sovietų tankams naikinti Ji.-žudo 
bet ji nenaikina miškų, laukų, namų,, net ir1 pačių tamsų; 
Ji labai nedideliame plote išnaikina, žmones -ir bet kokį 
gyvį, bet nenaikina net ginklų; Prancūzų spaudoje buvo 
<omentarų,. kad Būtų sustabdyti į Vakarų Europą besi- 
veržiantieji Sovietų tankai, bet neutrono bčmba atimtų 
gyvybę taiktai tanke esantiems Sovietų kariąms. Pran
cūzai .galėtiį iškelti is Sovietų tanko- akis užmerkusius^ 
karius,, paty& įliptų į tanką,, apsisuktų ir gajėtų šliaužti

As W L

Chic&so H&00 ^24-00
six months, $12.00 per 3 munitt Is 
ether USA loc&lltltai $40-00 per ^bs, 
l'\00 per ex monxhx. ^12.00 per 
three months. C&xiadx 345.00 per yesr; 
•Cher countries H&00 per yttr.

TMl UTHUAMXAX DAJLT KOTO
D«£sy Xxtwpi TjssyafMlaa jsrrg- PsSu Im,

1739 Sou Halted CHntg*, M, OMTO

susiduriai.su
Vatife.no


MODEkNIžKOŠ AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

paruo.

Keturių metų mirties sukaktis

PERKRAUSTYMAI

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

petražolių lapeRADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Tar ne apkalba, bet tikra tie.

SŪNŪS

mirus

gnezi- 
rieba-

Lietuvos valstiečiu liaudininkų ir Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto veikėjui

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strset 

V^sndos pagal susitarimą.

- mesoS 
likusias

gerai~prįdėti žiupsnelis arbatos. 
Tas suteiks tinkamesnį skonį ir 
spalvą.

SERVE WITH PRIDE IN 
įTHE NATIONAL GUARD

TURIMI

KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

TRYS MODERNISKCS KOPLYČIOS 
AIKŠTŽS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

“NAUJIENOS” KIEKVIEN
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIčiULj.3

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. (L 44X29

KEpubfej 7-1311
M, BL *74-4411

TROŠKINTA AVIENA SU 
POMIDORAIS

SALIERŲ APKEPAS
Tam reikalui paimti: 
4—6 salierus, 
Yi svaro virtos mėsos,

8 Verdant makaronus ar 
žius, vanduo neburbuliuos, 
įdėsime šaukštą sviesto.

• Iš citrinos (lemono). išspau- 
sime daugiau sunkos, jei prieš 
tai pamirkysime ją karštame 
vandenyje 5 minutes.

galima paduoti
žalias salotas,

DIt PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS: 3—£ darbo di pho mis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
TeĖ; 562-2727 arba 562-2728

Vedoje — Aldone Deufcug 
Telef4 770-1543

Lsidimai — Pilna
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-0W

— Iš Colorado kalnų planuoja 
vamzdžiais siusti anglis į Kali
fornijos pakraščius. Manoma, 
kad bus pigiau.

C hi ca gos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos poatostoginis narių susirinki
mas įvyks penktadieni, spalio 22 d., 
6 vai. vak, Vyčių salėje, 2455 West 
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikaių aptarti. 
Po susirinkimo bus ir vaišės.

Eugenija Strungys

DR. C. K BOBELIS 
Prostatos, inkstu & Hapumc 

takiį chirurgui, 
5025 CENTRAL AVĖ. 

ŠL Petersburg, Fla. 33711 
' . Tel. (813) 321-4206

TRUKINTA VERŠIENA SU 
•BULVĖMIS

Pavergtoj Lietuvoj
NAUJAS STATYBOS 

TVARKYTOJAS

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

fatodirnhta ir sekmalieniaif 
ano 8:30 iki 9 JO raL ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

trtnsliuojamef iš musę ttvdiįoe 
Marquette Parka.

Lietuvos valstybinio statybos 
reikalų komiteto pirmininku, 
vieton išėjusio pensijon Akso- 
nūto, paskirtas Romualdas Sa
kalauskas.

— Trečiadienį Olandijos ne 
ramuoQai pradėjo daužyti Anis 
terdamo bankų langus.

ku$f penndurus, kopūstus, buro
kėliu^ nesaldžią bruknių Uo
gienę.

Tam reikalui reikia paimti:
1 sv. avienos, 4
4 pomidorai,
1 svogūno galvutė, 
truputį druskos, 
keletą pipirų, 
cukraus,

2 lauro lapeliai, šaukštas grieti
nės, šaukštas miltų padažui.

Avieną supiaustyti nedideliais 
gabaliukais ir sudėti j troškini- 
mo indą kartu su skiltelėmis su 
pjaustytais nuluptais pomidow 
rais, griežinėliais supiaustytu- 
svogūnu.

Įberti pagal skonį druskas, 
cukraus, maltų pipirų, sumesti 
lauro lapelius, viską užpilti kai
stu virintu vandeniu ir troškin
ti ant virykols ar orkaitėje, iki 
mėsa suminkštės.

Baigiant troškinti, keptuvėje 
su trupučiu riebalų paskrudinti 
miltus, juos atskiesti troškinio 
sultimis ar virintu vandeniu, 
supilti į troškinį, ir valgį dar 5 
minutes patroškinti. Baigiant 
troškinti, sudėti grietinę.

Gatavą valgį išdėti į pusdu
benį ir apibarstyti susmulkin
tais krapais bei petražolių lape
liais.

Prie troškinio paduoti be rie
balų virtą žemaitišką bulvių ko
šę ar virtas bulves.

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršehaL Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

Dzūky Draugijos nariy visuotinis 
susirinkimas įvyks š. m. spalio men. 
17 d 12 vai. Jaunimo Centre. V.si 
nariai ir jų draugai kviečiami atsi
lankyti. Draugijos Valdyba

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telef. 476-2345

4330-34 SO; CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0446

Apdraustas perkreuetywer 
it įvairiy atstumų* 

~ ANTANAS VILIMAS 
TeL 0704002 arba

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

Dr, LEONAS SEIBUTĮS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUa 
2£5ė WEST STREET

_ Valandos: aatrad. 1—4 popisį 
. ( xatvirUd. 5—7 t*L vak.

O&e telefonas: 77S-2m
PwdOThdlt Mak WB4C

reiškiame nooširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir 
jo klejos draugams.

Lietuvos socialdemokratų partijos 
užsienių dJxjTiATCRa,
AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
SĄJUNGA

r RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
flTLYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
nadieftiais nuo 0 iki 3^0 vai ryte, 
paduodama vėliausiu pasaulinių 
žinių santrauką. Be to, komenta* 
rai* muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo 
ozs ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipti į.Balti c Florists — 
gėlių bei dovanu krautuvę, 502, E. 
Brcxddrty, So. Boston, Mass. 0212?. 
Telefonas 260-0409. Ten pat gau- 
laarai “Naujienos*", didelis pati* 
ribkhnat lietuvišku knygų rr 

tuviiiru dovanu.

• Kietai išvirtam kiaušiui 
piaustyti, pavartokite peilį, 
šildytą karštame vandeny, 
tuomet trynys nesubyrės.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

KALBA IJETUVIŽKAJ 
2614 W. 71* St T«L 737-5149 

Tikrina akis. Pritarimo akining 

ir “contact lense* \

- 2 šaukštus sūrio, .
1*4 stiklines krienų padažo.

Nulupus salieras, stambiai su
pjaustyti ir išvirti pasūdytame 
vandenyje.

Paskui — supiaustyti 
nėliais ir paspirginti 
luose.

Po to, sudėti eilėmis į 
što apkepo indą^ sluoksniuo
jant su virtos mėsos gabalė
liais. ’ «

Užpilti baltuoju padažu, pa- 
barstyti tarkuotu sūriu, pa
laistyti riebalais ir apkepti or
kaitėje.

Magdalena šulaitienė

Gyr. Geneva, Illinois.

Mirė F!J7X m. spalio 17 d-, sulaukęs 86 mėtų amžiaus. 
rtrimę> Lietuvoje. Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
įJuNticc, ni.

Amerikoje išgyvoo daigelį metų.
Paliko nUtį&dę: žmona Betty, sūnus Algirdas, jo žmona 

Nonna, ^yv. Geneva, Ill., anūkai Gary, Cynthia ir Carla 
bei kili g minės, draugai ir pažįstami.

Pii^4au€ė Amalgamated Clothing Workers Local 269, 
I rhe Morn ng Star Club ir Lietuvių Susivienijimui Amerikoj.

Me* nwu Bi-angusis. niekuomet neužmiršime.
[Fu p^ nri« nesugrįš!, bet mes pas Tav? anksčiau ar vėliau 
ateizme. Lai buna Tau lengva ši žemelė.

Likę liūdėti:

Žmona ir sūnus su šeima

Tam reikalui reikia paimti:
1 kg. veršienos,
10—20 bulvių,
2 svogūnaŲ
2 šaukštai grietinės,
100* gramų taukų ar sviesto,
3 morkos,*
truputį £rj^kos, 
truputį krapų f ' 
pora pipirų,
2 lauro lapeliai, 
miltų padažui.
Veršieną supiaustytr 5—6 cm. 

dydžio gabalais, bulves —išilgai 
pusiau, morkas ir • svogūnus — 
griežinėliais.

Ant troskmtuvo dugno sudėti 
pusę daržovių, ant jų 
•gabalus,-ant yjviršaus - 
daržoves.

Sluoksniuojant produktus pa
sūdyti, apibarstyti trupučiu pi
pirų, sudėti lauro lapelius.

Viską paruošus, į indą įpilti 
tiek šalto vandens, kad jis vos 
apsemtų produktus, kartu su
pilti išleistus riebalus, indą už
dengti ir troškinti orkaitėje ant 
viryklos maždaug valandą.

Baigiant troškinti, keptuvėje 
paskrudenti , nubrauktą šaukštą 
miltų, juos praskiesti troškinio 
sultimi ar virintu vandeniu ir 
užpilti ant valgio, kurį dar 5 mi
nutes patroškinti. Pabaigoje su
dėti grietinę.

Valgį į. stalą paduoti pusdu
benyje, apibarstytą susmulkin
tais krapais if 
liais.

Kaip priedą 
kokias nors 
marinuotus arba raugintus agur-

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽL1USIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4695-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 924-1741 — 1742

iiimiiim; dUinHhir uimhh 
iHMtimi! 44,11^.1111; ’9IUi

4M8ULAMSO
FATA RNAV IMA*

_____________ ___ ——-



V. PCTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
ko vergijos retežiai, kuriais bu- 

’ vo kaustoma Tėvynė. Pranašau
tasis laikas ir pilkasermėgių lie
tuvių troškimas išsipildė. Tavo, 
ir kitų tikrų Lietuvos sūnų dar- j 
bo vaisiai rado Tave, nors kale-1 
jimais, ištrėmimais ir persekio
jimai nuvargintą, bet visuomet 
jaunos dvasios kupiną. Tėvynė 
reikalavo vaduotojų — Tu sto
jai jų eilėsna ir gerai supratai, 
kad reikalinga suburti visos spė- ’ 
kos, nes kitaip vienu akimirks
niu laisvės netekimas ir vėl nau-

I jo vergavimas svetimiems buvo 
1 .neišvengiamas. Kad sustiprinus Į 

laisvės pagrindus, Tu įkūnyjai

ŠVENTO VARDO DRAUGI- , 
JCS SUSIRINKIMAS Į

1982 m. spalio 10 d. 8 vai- ryto(Tęsinys)

Vladas Kuivis

Visi tostai ir taurės buvo ke
liamos... su limonadu!... Mat, vi
sa iškilmė gražiai apsėjo be lašo 
alkoholio, be vyno ir alaus. Ne
žiūrint to, ūpas pas visus buvo 
pakilęs, džiaugsmingas. Šios Iš
leistuvės įvyko dabar tik todėl, 
kad dr. Putvinskis, apleidęs nuo 
spalio 1 dienos Sąjungos vado
vybę, buvo iš Kauno ilgesniam 
laikui išvažiavęs ir tik dabar 
kelioms dienoms vėl buvo atvy
kęs.” (Trimitas, 1922 m. lapkri
čio mėn. 25 d., Nr. 46, p. p. 28 
— 29).

‘šaulių S-gos centro valdybos 
bendradarb'ų Pūtviui per šias 
išleistuves įteiktąjį rastą dalinai 
buvau citavęs pereitame sky
riuje. Žemiau jis cituojamas iš
tisai:
“Lietuvos šaulių Sąjungos Kū

rėjui, Pirmajam Garbės Nariui, 
Centro Valdybos Pirmininkui ir 
mylimam mūsų. Viršininkui 
Draugui Vladui Putvinskiui. 
Didžiai Gerbiamas

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Kūrėjau.

Sunkiais Tautos atgimimo lai
kais, kuomet “Varpo” aidai lie
josi po miglotus Lietuvos lau
kus ir klabino samanuotų bakū
žių duris, Tu supratai pilkaser
mėgių - lietuvių sielas ir jų troš 
kimą būti laisvais . . . 1905 metų 
revoliucinis judėjimas pranaša
vo šivesesnę Lietuvai ateitį, ir 
Tu tuomet buvai aktyvus josios 
narys! Griuvo tironų sostai. Trū-

idėja suprato šiandien

kė visą Lietuvos kraštą ir pasa
kė tų pačių, troškusių laisvės, 
pilkasermėgių bakūžes, — tver
ti naują Tėvynės gynėjų organi
zaciją — Lietuvos šaulių Są
jungą! Kruvinų kovų laukai ga
li tikrinti, kad taip svarbioje ir 
pavojingoje vanadoje su nuož
miais prišininkais šalia garbin
gosios Savanorių Kariuomenės 
grūmėsi nauji savanoriai— Šau
liai! Tu bhvai jų vadovybės 
priešakyje.

Trijų metų bėgis parodė, kad 
Tavo įkūnytoji Tautoje mintis 
yra neatšadkiama Lietuvos šau
lių
visi ir šiandien Tu, josios Kūrė
jau, matai gausius savo darbo 
vaisius — nenugalimą kultūrinę i 
— ginkluotą organizaciją ,—Lie
tuvos šaullių Sąjungą.

Dabar pasitraukdamas iš Są
jungos vadovybės palieki mus 
liūdėti... Turime vilties, kad grį
ši ir kaipo Lietuvos Šaulių Są
jungos Kūrėjas, toliau rodysi 
kelią jai kultūros ir Tėvynės 
gynimo darbe

šiandien Tave, mylimasis mū
sų draugiškumo ir meilės Tėve, 
išleisdami, liekame ištikimi Ta
vo idėjjos va’kai, nenustodami 
eiti Tavo pramintu keliu. t

(Bus daugiau)

valstybinę ir Šv. Vardo (ir ji s 
I vėliavas į šv. M Marijos Ginu : 
mo parapijas bažnyčią Mar 
quett Parke, šv. Miš a: atriša-1 
vo kun.*GJažius ir pasakė pi- 
mok-la.

Po Mišių, abiem kalbom inž. 
B a ra k a j sk > pe, s k a i t v n ar * ų
priesaikos tekstus. Po !o, visi ar 
ganizuctai su vėlisvemis atvyko į 
į parapijos salę.

Pii alininkas W. Kalvaitis svei
kino dalyvius ir paprašė klebo
ną A. Zakarauską sukalbėti mal- 

i dą. Be klebono, dalyvavo kun.
A. AD-kus ir kun. K. Kuzmins-Į 
kas.

šeimininkes pavaišino kavute 
ir pyragaičiais.

Klebonas, kaip kasmet, taip 
ir šiais metais kvietė šv. Vaidoj 
draugijos vyrus talkininkauti, 
ruošiant spalio 23-24 dienomis * 
festivalį, parengime ir bare. Dė
kojo inž. Barakauskui už reikia
mai parengtas aikštėje lentas.

Pirm, ^pranešė, kad šiandien 
kavute vaišina Vinco gėlių par
duotuvės savininkas. Kitą kartą, 
ketino-kavutę parengti Lekavi-j 
čiaus laidojimo 1 
ninkas, ;

Klebonas priminė, kad yra 
sergančių ligonių. Prašė -aplan
kyti. j

Kun. K. Kuzminskas prašė pa- Į 
remti Kronikų leidimą. Jį parė-1 
mė klebonas ir inž. Barakaus- 
kas. S. Janula kvietė į Dainavos 
rengiamą spektaklį.

KEĮsonas sukalbėjo maldą ir] 
kavutės nariai išsiskirstė.

K. P.
PO

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

SISTER WILLIAMS © SPIRITUAL READER
■_ HEALER AND ADVISOR

“THE LADY YOU HAVE BEEN READING ABOUT 
AND HEARING ABOUT ON THE RADIO”

Friends, we urge you to see this holy, religious woman, 
- • God’s messenger who guarantees to heal the sick and ailing;

to remove all suffering and bad luck. Calls your enemies 
by name and tells you who to keep away from. She has 
helped people in all walks of life. She can and will help you.

CALL FOR A FREE QUESTION.
A CONFIDENTIAL ;VISIT WILL GIVE SATISFACTION.

SISTER WILLEMS - INDIAN READER
Call (312) 478-2439 Chicago, Hl.

ttani — *

t

Ptaul, l»tni — AardavlimH 
RIAL ESTAT1 FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKĖJIMAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill, Tel. 847-7747

gerbtos vieno' minutės susikau
pimu, o šeimcm’s išreikšta gili 
užuojauta.

Nutarimų raštininkė Eugenija 
Strungys perskaitė protokolą ir 
ir kitų valdybos narių praneši
mus,, kurie vienbalsiai pri

imti.
Buvo pranešta, kad serga 

kopTyčtos savi-1 šios narės’ Pe,!a Ketvirtis, Bet- 
į ty Grygel, Mary Nebrėza, Juiia 

Ramanauskas, Eugenija Strun
gys, Stefanija Kaminskas ir Ve
ra Babinas. Joms visoms palin
kėta greit susveikti, o narės, ku- 
sios gali, buvo paprašytos ser
gančias aplankyti.

Po susirinkimo buvo pasivai
šinta.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks gruodžio mėn. 2 d.

Eugemja Strungys, koresp.

ketas įvyks spalio 23 d., 7 vai. 
vak., šaulių salėje. Bus gera 
programa, kurią išpildys solistė 
Prudencija Bičkrenė, akompa
nuojant muzikui Aloyzui Jurgu- j 
eini. Dėl vietų rezervavimo pra- i 
šom skambinti tek 476-8417.

— SLA 6-osios Apskrities me- mas. Savininko paskola 10%. 
Brighton Parke.

. - VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 aulo ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji-

MOTERŲ KLUBO
VEIKLA'

.Brighton Parko; Lietuvių mo
terų Klubo susirinkimas įvyko 
spalio mėn. 7 dieną Anelės sa
lėje.

Pirm. Nellie Skinulįs, atida-1 . ... - . . -
riusi susirinkimą, pasveikino lsusirinkinm jvyks spalio 
visas atsilankiusias nares ir prą- j d- (sekmadienį), 1 vai. popiet

Jaunimo Centro kavinėje. Visi 
kviečiami dalyvauti ir susipa
žinti su filatelistų veikla.

— Lietuvių Tauragės klubo 
25-kerių metų jubiliejinis ban-

nešė, kad yra mirusios keturios 
narės: Petronėlė Babilius, Anna 
Klįmanskis, Bridget Martinek ir 
Bronys Krasauskis.Jos buvo pa-

KURIAM GALUI MOKĖT! 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS, SUTAUPYSITE 

NUO S300 IKI $1,000

^„.Chrysler New Yorker,. .

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER * IMPERIAL 
PLYMOUTH • KCARS 
i “U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

y, Naujai pasirodžiusi ''
DR. ANTANO RUKŠOS - 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

T Naujienos, 1739 S. Halsted St ' ~
Chicago, IL 60608

— Filatelistu Draugijos "Lie
tuva’’ apžvalginio leidinio pri-. 
statymas ir,-po to, draugijos na

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

tinė konferencija įvyks š.m. spa- 
Jio 31 d., sekmadienį, 2:30 vai. 
po pietų, Lietuvių Evangelikų 
Reformatų parapijos patalpose. 
Įėjimas iš šono, 5230 S. Artesian 
Ave., Chicagoje. Dalyvaus SLA 
prezidentas Povilas Dargis ira 
kiti Pildomosios Tarybos nariai, 
širdingai kviečiame SLA kuopų I 
nW__ .atstovus dalyvauti. Po susirinki
mo bus kavutė. Valdyba

— A. A. Jono Vaičiūno vienų 
metų mirties metinių minėjimas

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

2 butai. įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagog miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garaotuotaj ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tafman Ava. 
Tol. 927-3559

1 ■
D Ė MESTO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomcbllio 
Liability apdraudimas pensinio- 

kims. Kreiptis:
A. LAURA1TJ1 

4M5 So. ASHLAND AV1» 
TeL 523-8775 .

GAGE PARKE savininkas par- 
įvyks spalio mėn. 17 dieną 3 vai. j duoda 2 aukštų mūrinį namą, 
popiet Lietuvių Tautinių Namui 
salėje. Menine programą altiksj 
dr. J. Briedis. Apie velionį kaip 
apie bendruomenininką, šaulį ir 
korporantą, kalbės A. Juškevi
čius, Alg. B’udreckss ir St. Va
nagynas. Minėjimo programą 
praves ' Daina Danilevičiūtė - 
Dumbrienė. Lietuvių visuomenė 
prašoma minėjime dalyvauti. Po 
minėjimo — kavutė, r i ■ 

R. LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba

l-mame aukšte 3 mieg., 2-rame 
aukšte 2 miegamieji- Rūsyje ga
lima -įruošti butą.1 .$64,000.

Skambanti 925-7626

PARDUODAMAS 4 butu šniūri
nis namaš su giromis pajamo
mis, netoli Lemon to. 8934 West 
98th St., Palos Hills; IL 60465.

Skambinti tel. 598-5316 
arba 960-4876

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

READER — ADVISOR PALMIST —---------------------- ----- :---------—-----
READINGS BY GAGE PARKE išnuomojamas

,. . - i kambarys su virtuvės privilege 
jomis suaugusiems.

Skambinti GR 6-5920

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai ir brantt nykia
Pardavimai Ir Taisymu 1 
2*44 WMt «%h Strmf 
T«L REpublIc 7-1941

ONE VISIT WILL CONVINCE YOU; 
Help and Advice On All Affairs 
of Life such as LOVE, HEALTH, 
BUSINESS, MARRIAGE, DI
VORCE, reunites the Separated. 

Removes Evi: and Bad Luck 
from you, and yours.

FOR APPOINTA'.ENT, CALL 792-2774 
6432 NO. HARLEM (Corner of Devon)

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus į.

P. NEDAS; 4059 Archer Avenue,

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
_ bliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
*727 S. Western Ave, Chicago, UI- 60643

, Telef. 312 238-»787
• Ntunotattua pat*m>vun*» nžEnkent lėktuvu, traukiniu, laivu kak 
(cniiiei), viešbučiu *r automooiUų nuoma Time rezervacijas; Parduos 1 

«e kelionių draudmua; Organizuojame keliones J Lietuvą tr Htus taktui 
ginjįI1iu1 aPai^nkymui Amerikoj* ir teikiame Inte- 

nacijas visams Velioniu reihahdi.
J iLL‘Upy Tieta.
f ulcko — pne$ 45- 60 dienu.

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiiminimug.
Dr. A. Gdsvti 1. MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 190§ 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
i usirūpinimą' gg

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įvelkata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkytais viršeliais, tik
Dr. A. J. Guxsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  82.00
G<Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms,

B4.00
83.00

1TM Be. HAL8TKD ST, CHICAGO, IL f HM

AUTO REPAIR 
Mašinv remontai

D & D AUTOMOTIVE
Complete Auto Repair Service 
Tune-up, Brakes, Transmission 

Work, Batteries/Electrical.
2641 W. 71st Street • 

Tel. 737-4176

— Lietuvių visuomenė malo
niai kviečiama dalyvauti Ame: 

rikos Letuviu Tarybos ruošia
mame bankete, įvyksiančiame 
1982 m. spalio mėn. 30 d. 8 vai. 
vai- Liet Tautiniuose Namuose, 

6422 So. Kedzie Avė., Čikagoje. 
Bankete, Tarybos atstovai ir 
svečiai pagerbs ilgametį ALT 
Inf. direktorių kun. dr. Juozą 
Prunskį, jo 75 metų amžiaus 
sukaktuvių proga. Po oficialios 
dalies, Ąžuolas Stelmokas sve
čius palinksmins su visų mėgia
ma jo muzika. Bilietų užssaky- 
mo reikalu bei kitos informa
cijos, darbo dienomis, nuo 10 
vai. ryto iki 2 vai. popiet kreip
tis j ALT raštinę. 2606 W. 63 
g-vė, tel. 778-6900. Kitu Taiku 
pas Radvilą, tel. 737-5436. Bilie
tų kaina $15 asmeniui-

ALT Vis. reik. kom.

M. Š I M K U S
; Notary Rubllc < 

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapelia, 
JM44 W. W* U

(0642, . 424*4654
rate t.re Casual Cv«*-r'?e»

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPSNAS 

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

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UL 60629

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6604 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629

Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS EARAGINK SKAITYTI

6 — Naujienos, Chicago, Hl. — Sat.-Mt®d*y, October 16-18, 1982




