
ELTOS BIULETENIAI ANGLŲ KALBA
reikšmingų ir svarbių reikala
vimų tarptautinėje plotmėje’*, 

Australijoje,

Eltos rugsėjo mėnesio nume
ryje plačiai aprašoma, kaip. 
JAV-ės minėjo 60 ąją santykių rašo Melbourne, 
su Pabaltijovalstybėmis swĮ leidžiami Tėviškės Aūlai (1982- 
kaktį. Daug medžiagos apie IX-4), komentuodami apie JAV 
ĄųstraBją: ĄUstrklija nepripa- Kongreso narių laišką Brežne- 
Ž’sta Pabaltijo valstybių įjungi-j vui ir Europos 'Parlamento rė
mo;’ 
pranešimas ^pie žmogau? teisės;
Australai-,tiria Sovietų agentus,

T Australijos parlamento zoliuciją Pabaltijo klausimu,
(Elta)

kurie mėgino pasipelnyti iŠ pa- JARUZEISKIS VALDO LEN-
RIJOS KOMUNISTUS

VARšl'VA, Lenkija. — Gene
rolas Vaitiekus Jaruzelskis pra 
nešė visiems krašto. gyvento- 

j jams, kad jau vieneri metai, kai 
jis.tapo įtakingiausiu komunis
tų partijos vadu.

Pernai, išiuo laiku, komunis
tų vardas Lenkijoje buvo žemai 
nukritęs, nes Dancigo darbinin- 

u«». - -ikai sugebėjo iš komunistu atim-
riai pasiekia Vakarus; Naujas i U daug privilegijų. Jie neteko 
pogrindžio periodinis leidinys specialių mėsos davinių, neteko 
jauniems katalikams; Ištraukos! teisės pasirinkti butus, gauti 
iš lietuvių “sąžinės kalinių” laiš- automobilius be eilės, gazoliną 
kų; Nauji Tikinčiųjų teisėms, 
ginti * komiteto d ok u mentai; 
Apie ‘‘rremokan^Lgydymą^ 
švietimą. Taip pat šiame ^ne
ryje: Ar “štatus quo-” pripažini
mas išspręs padėtį? Popiežius 
paskiria apaštališkuosius admi
nistratorius; -,ir Lietuvoj Parą-; 
pijos metai JAV-ėsę. z i h."

Rugpiūčiomėnesį pasirodĮė 
ypatingas.Eltos anglu kalbą nu-; 
metis, ‘T.ietU'vds Byla. Tarptau
tinėje DienotvąrkČjei’jktirtaine 
surįnktf^wsišni^:-A^’jĮpkūrj 

‘įietovos' 
klausimu: Pfežidėnto Reagano 
proklam aci j a “Pabalti j b Laisvės; 
Dienas” proga: JAV’ ’Kongreso 
narių laiškas Brežnevui Pabal
tijo kiaušiniu; Europos. Parla- 
mėjito pranešitnaš,,. projekto re
zoliucija, pareiškimas ir rezoliu
cijos porjektas (Doc. 1-777/80) 
apie padėtį Pabaltijyje; VLIKo 
memorandumas Australijos Mi- 
nisteriui Pirmininkui; ir VLIKo 
memorandumas apie Madrido 
konfėrenciją bei Lietuvos oku
paciją. . i

Eltą anglų kalba užsisakė 
Londono “Times” koresponden
tas Nicholas Rothwell, kuriam 
biuletenis “padarė labai gerą 
įspūdį. (Pastarųjų mėnesių bė
gyje Londono “Times” išspaus
dino straipsnius apie riaušes 
Pravieniškėse ir Afganistano at
garsius Lietuvoje). Elta siunčia
ma ir daugelio universitetų bib
liotekoms, iš kurių gaunami pa
dėkos laiškai.

taitiečių. Keli straipsneliai apie: 
Pabaltijo valštyl^ų piilitarinį 
požiūrį: Aušra apie Afganistano 
poveikį Lietuvai; Afganistane’ 
tarnaujančių pąbaltiečių ironi-j 
ja; Pabąltiečių kariai — nacio
nalistiški ir antirusiški; Paverg
tos tautos ‘‘tvirčiausias Va
karų ' sąj uhgininkaš*
i- Iš' Lietuvos, pogrindžio spau
dos: Trys “Tautos Kelio” nume-.(

ir dar kit. Partija staigiai nu
stojo vso milijono narių.

1 Brežnevas tiek'buvo Siisirapi- 
nęs Lenkijos komunistų padėti
mi, kad jis nutarė paskirti ge
nerolą Vaitiekų Jaruzelskj Len
kijos komunistų vadu. Jis nesi
rūpino iš partijos išstojusiais 
žmonėmis,., bet jis leido Valdžios 

' atstovams’įfeįplL konuinMĘ. par
tijos n^^is. KP&un&lų partija 
turi teise šaukti politinius susi- 

; rinkimus-'-prįiniihėti -naujus tar- 
nautdjųsį bet jie neturi tų privi
legijų, -kuriuos anfeyiau Turėjo. 

:Visus savd’dna^'ųs ir valstybės 
pareigūnus ‘ gen. -?V Jaruzelskis 
įtraukė j komunistų partiją.

— Izraelio premjeras Begi
nąs pranešė parlamentui, kad 
Izraelio sienos saugios, galės 
atšaukti savo karius iš Libano.

— Prez. Reagana-s patenkin
tas Libano prezidento Amin 
Gemajel' padarytu pareiškimu 
Jungtinėms Tautoms.

— Lapkričio mėnesį socialinei 
apdraudai skolins pinigų iš kito 
apdraudos fondo, bet čekius iš 
siųs laiku.

— Harry Truman ne vieną 
kartą pareiškė, kad jis tardavosi 
su savo žmona įvairiais svarbes
niais valstybės reikalais.

H«taut Schmidt

‘ .“TĖVIŠKĖS AIDAF
APIE VLIKO VEIKLĄ

“VLIKo nuolatinės pastangos 
ieškant Lietuvai įtakingų drau
gų sulaukė Šių žymių, labai

KALENDORĖLIS

Spalio 20: Jonas Ka utie t is, 
Saulė, Labdaris, Edma, Taige- 
lis, Garbsč. i

Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:03.
Ryta oras atv4&

Helmut Schmidt važinėja 
po Hamburgo provinbiją ir 
aiškina vokiečiams, kaip 
laisvųjų demokratų vadas 
Genscher pasisakė prieš so

cialinę apdraudę

Prezidentas Reaganss vakar 
Libano

Baltuose Rūmuose priėmė naujai išrinktą 
nlą Amin Gemajelį.

- Komunistu kraštuosev- 
gracija, - pareiškė _
— MES PRIVALOME PADĖTI ŽMONĖMS 
PAREIŠKĖ SUKVIESTAI DEPARTAMENTO

ir revo- > 
G. Shultzsekretorius G. Shult

H ŽMONĖMS IŠSILAISVINTI,

WASHINGTON, D.C. — Pas
kutinių metų įvykiai rodo, kad 
komunistų valdomuose kraštuo
se daromos demokratinės refor
mos arba ruošiamasi revoliuci
jai, — pareiškė sekr. Shultz 
valstybės departamento suruoš
tai konferencijai įvadiniame 
žodyje

KUNIGAMS JSAKĖ 
NEŠIOTI SUTANĄ

JUNGTINĖMS TAUTOMS PAREIŠKĖ 
PREZIDENTAS AMIN GEMAJEL
KAIP IZRAELITUS, TAIP IR ARABUS NUSTEBINO 

LIBANO PRI^IDENTO PAREIŠKIMAS
NEW YORK, N.Y. — Aš pra- ----- ----- --

į sau Jungtines Tautas padėti Li- JĖZUITAI ATIDARYS SAVO 
I banui atgauti savo nepriklauso

mybę ir išgabenti visas užsienio 
karo jėgas iš Libano. —- susijau
dinęs pareiškė jaunas 40 metų 
Libano prezidentas ‘Amin Ge-

! majel. — Per 8 metus Libanas 
j labai nukentėjo. Libane siautėjo 
j ginkluotos ir nekontroliuoja-
* mos užsienio karo jėgos. Dabar 
j tiniu metu didžiausia taikos
• kliūtimi yra Libane esančios Iz
raelio karo jėgos, — atsikvėpęs 
pareiškė prez. Gemajel.

A

j šitas Gemajelio pareiškimas 
nustebino ns liktai izraelitus, 
bet ir arabus. Izraelitai nesiti
kėjo tokio pareiškimo, nes da
bartinio prezidento brolis Bašir 
Gemajel glaudžiai bendradarbia 
vo su izraelitais. Baširo vado 
vaujamos ginkluotos jėgos buvo 
įleistos į izraelitų saugojamas

CENTRĄ VENGRIJOJE
BUDAPEŠTAS.—Vengrų laik

raščiai praneša, kad ateinan
čiais melais jėzuitai atidarys sa
vo centrą sostinėj?. V y i.iusybė 
davė leidimą jėzuitams atidaryti 
centrą, .kuriame tikintieji galės 
susirinkti. Bet kuris pilietis ga
lės užeiti į jėzuitų centrą ir ap
mąstyti apie savo gyvenimą.

Per 30 metų jėzuitai kojos ne
įkėlė j Vengriją. Anksčiau Ven
grijoje veikusieji išvažinėjo į 
užsienį. Jk buvo priversti palikti 
visus turėtus savo centrus ir 
kita turtą.

Jėzuitų centre galės per me
tus bent 1,500 vyrų ir moterų 
pasimokyti pačių pagrindinių 
jėzuitų dėsnių. — pareiškė veng
rų kardinolas L. Lakai.

VAįjfcfeAS* ą Popiežius pa^tinięčių "stiklas.
Izraelitai1 paskelbė, kad "įfo 

tarėsi ir su Aminu Gemajdiu, 
bet jis pats nesikišo į politiką ur 
nevedė jokių pasitarimų su Iz
raelio politikais ar kariuomenės 
vadais. Amin Gemajel. yra lei

- TJžSnSNIEčlAMS- LEIDŽIA - 
LANKYTI KINIJĄ

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybė pirmadienį leido užsienie
čiams laisvai lankyli 29 dides
nius miestus. Iki šio meto užsie
niečiai turėdavo gauti specialų 
leidimą nuvykti į Pekiną, Šan
chajų, Kantoną ir kitus mies
tus. Pirmadienį panaikino leidi
mus. šiuos miestus ir kitus ga- 
lės lankyti be jokių specialių 
'eidimų. Užteks vizos įvažiuoti 
J Kiniją ir galės aplankyti mi
nėtus miestus. Dar yra 122 
Kinijos miestai, į kuriuos įlei
džiami užsieniečiai, bet t:n lei
dimai reikalingi.

Pirmadienio nutarimas sako, 
kad tuos 29 Kinijos miestus ga
lima pasiekti geležinkeliais 
lėktuvais. Jeigu kas norėtų 
miestus pasiekti kitomis 
menėmis, tai turėtų gauti 
rialų leidimą, kuris labai 
duodamas.

NFERENCIJAI | išsiuntė laišką Romos kunigams
i nešioti sutaną. Jo įsakymas nu-
i ėjo kardinolui U go Poletti, kad
! įsakytų visiems Romos kuni-

Iš komunistinių kraštų atei-; gams nešioti sutaną. Kardinolas
nančios žinioj aiškiai rodo, kad - Poletti sukvietė Romos kunigus,''"^infnksts,:’Jiy žino, kad visos Li- 
laisvcs troškipias visuose rusų vienuolius ir vienuoles, perskai- Ėapb. visuomenės jėgos turi rasti 
pavergtuose kraštuose labai di- i tė popiežiaus laišką ir įsakė gat- bendrą :kaįbą, jeigu nori nepri 
delis. Sovietų valdžia, nonoms I vėje, susirinkimuose ar kurki- klaušomo ir demokratinio -Li- 
nsnoroms, vra priversta pada-! tur nepasirodyti trumpais dra- bano

i
1 Baigės.’kalbėti Jungtinių Tau

Kunigai ir dvasiškiai skiriasi tų asamblėjai, Libano prezider 
nuo paprastų žmonių, todėl jų tas-tuojau nuvyko į Jungtinių 
drabužiai privalo būti kitokie.

Romoje labai plačiai komen-
.. tuojamas šis popiežiaus įsaky

mas. Kunigas yra pasišventęs 
gyventi kitą gyvenimą, todėl

— Mes nesistengsime kursty-jjam ir įsakyta dėvėti skirtingus 
ti maištų prieš komunistinę ’ drabužius, 
santvarką, bet mes negalime ig
noruoti asmenų ir grupių, ku
rios komunistiniuose kraštuose

Laisvės troškimas 
labai stiprus
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Į ryti žmonių norams nuolaidas.i bužiais-
— Jungtinės Amerikos Vals- Tos nuolaidos nedidelės, bet vi-

tybės nekurstys kbmunistiniuo- siems aiškėja, kad negalima vi-’ 
se kraštuose prievartos veiksmų, Į są laiką laikyti prispaustų žmo- 
bet jos neignoruos pastangų nių ir neleisti jiems pareikšti 
padaryti pakaitas, — pareiškė savo nuomonės svarbesniais 
sekretorius.— Tai yra mūsų mo- kasdieninio gyvenimo klausi- 
ralinė ir strateginė atsakomybė mais.
atsiliepti į pagalbos šauksmus, I
— tvirtino sekretorius. — Mesi 
privalome atidžiai sekli jų pa-l 
stangas ir padėti jiems siekti 
laisvės.

Pasitarimas vyko prie uždarų stcngiasi siekti faikiy pakaitų.
durų. kad dalyviai galėtų padėti 
nustatyti užsienio politikos pa
grindinius bruožus ir pasiūlyti 
žingsnius, kurių Valstybės de-1 
parlamentas turėtų imtis šiame1 
naujame demokratijos atgimi-: 
mo amžiuje.

Demokratijos principai 
komunistų kraštuose

Pasitarime dalyvavo gyves- 
nieji tremtiniai, profesoriai ir 
Valstybės departamento specia
listai. šia prasme pirmąją kalbą 
pasakė pats prezidentas Reaga- 
nas, kai jis sukviestiems specia
listams išdėstė, kad jau atėjo 
laikas pradėti aiškinti demokra
tijos pagrindus komunistiniuose 
kraštuose. Sekretorius AI. Haig 
buvo labai nepatenkintas prezi
dento Reagano pasakyta kalba 
Londone ir Vak. Vokietijos par
lamente. Haip pasakė prezideši-’ 
tui. kad tai buvusi klaida.

; Tautų Saugumo tarybą ir joje 
išdėstė savo ir Libano vyriausv 
bės.; nuomonę apie dabartinį Iz
raelio karo jėgų va i (lininį L i 
bane.'

. Ten jis aiškiai pasakė, kad 
Į Jungtinės Paulos privalo padėti 
Libanui atšaukti visas Izraelio 
karo jėgas iš Libano.

Jis priminė Jungtinių Tautų 
rezoliucijas, liečiančias Izraelį, 
ir pabrėžė, kad Jungtinių Tau 

j tų užsimojimai privalo būti iš 
r pildyti. Gemajel pakartotinai 

Libano prezidentas pra- prašė Jungtines Jautas apvalyti

Manoma, kad šis įsakymas 
‘bus pasiųstas ir kitoms vysku
pijoms. Galimas daiktas, kad 
Amerikai bus padaryta išimtis,

Niekam ne paslaptis, kad pas- bet šitas klausimas tiktai vėliau
. kuriniais dviem metais pačioje' paaiškės.
1 į Kinijoje vyksta gana gilios ko-j _

monistinės sistemos pakaitos.
. jTengas nori pagerinti ekonomi- leis dar dvi dienas Washingtone, Libaną nuo užsienio karo jėg

nį Kinijos gyvenimą, o be tų pa-’ tarsis su Kongreso atstovais, 
kaitų negali pradėti. Kolchozui 
naikinimas taip pat turės įtakos?
į krašto gyvenimą, šie klausimai j patenkinti Gemajelię pareiški- 
ffar bus plačiau nagrinėjami, j mais Jungtinių Tautų Saugumo 
Lenkijos klausimas labiau rūpi j tarybai.
komunistams, negu vakarie
čiams.

atgauti tikrą krašto nepri- 
’ klausomybę.

Libano musulmonai labai; Libano prezidentas kalbėjosi 
su Jungtinių Tautų gen. sek re-

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $131.

ar 
tuos 
prie- 
spe-

— Papandreou vadovai!j mi 
graikų socialistai laimėjo ma
riau balsų Atėnuose, bet dau
giau balsų gavo kaimuose.

— Armco plieno Ijcndrovė 
praeitą pusmetį prarado 122 mi
lijonus dolerių.

Šios kehirics

$180 MILIJONŲ JAVŲ 
BADAUJANTIEMS

ROMA, Italija. — Pasaulio 
valstybių javų konferencija nu
tarė paskirti javų badaujan
tiems žmonėms už 180 milijonų badaujantiems, 
dolerių vertės. » t valstybės sutiktų skirti Vietna-1

Vien tik Vietnamu! paskirta i mui tokį didelį javų kiekį tiktai J 
javų už 24 milijonus dolerių.) tuo atveju, jeigu Vietnamo vy-j 

t Vi., nau V<1. ^16 j3Vai CIS L™g
Komunistų kraštuose kylan- Vietnamo gyventojams. Įvairio-į 

tieji ekonominiai sunkumai irtse Vietnamo vietose ;
nepajėgumas per 60 metų su- ’hnonių badauja tikra to žodžio i vizijų Kambodijoje, tai ji gali 
tvarkyti būtiniausių kasdieninio prasme, nes nepajėgia išsiau- maitinti ir badaujančius, galvo-l 
gyvenimo reikalų gali priversti. ginti pakankafno kiekio javu, ja šių keturių valstybių atstovai.} 
gyvetojiis pagalvoti apie reikalą J daržovių, riebalų.
siekti demokratijos. Komunisti
nės sistemos silpnosios pusės ir Tailandas priešinosi skirti Badauja ir pavergtos Kambodi-* 
kasdien vis labiau aiškėja, tokias dideles sumas Vietnamo jos žmonės. t ,

badaujantiems'riausybė atšauklų^avo karo jė- 
j gas iš Kambodijos. Jeigu Virt- 

grupes, namo valdžia gali laikyti 12 di- W * V • V • • • » F W J • • . • J • " • 9 1 •

S u grįžusioj i kariai galėtų dirbti
« • • . _ • v* a a . — -Amerika, Britanija, Kanada laukus ir maitinti badaujančius.!

Mao Otungas šalinamas iš 
visų Kinijos mokyklų ir 
knygynų. Kiniečiai domisi 
tiktai jo poezija, bet ne so- 
Halinėmis darbo teori jomis.

Io: him Javier Perez d: Cuellar. 
Sekretorius nuvedė Libano pre
zidentą į Jungtinių Tautų pilna
ties posėdį, o kai šis pasibaigė, 
tai Javier Perez de Cuellar nu
vedė jį į Saugumo tarybos posė
dį, kur jis galėjo duoti smulkes
nių žinių apie Izraelio ginkluo
tas pajėgas Libane.

Izraelis, sutinka apšaukti savo 
karo jėgas iš Libano, b t reika
lauja 25 mylių zones, kurioje 
Izraelio karo jėgos galėtų lais
vai patniliuoli ir kontroliuoti 
prieš Izraelį nukreiptas jėga*. 
Izraelis nesutiks paJikti demar 

rkacijos liniją patruliuoti vietos 
gyvenimo nepažįstančio m s ara
bų ar kitom> valstybe’nv. Gema
jel pasteM’fo, k~d taikos Arti
muose Rytrcse nebus, jei Pales
tinai nebus duota saviyąldybė.

Abi prez. Gemaįelio kalboa 
parodė* kad Libanas nori bud 
ne tik nepriklausomas, b< t ir 
yra pasiryžę greitai atsistatyti.



PANAŠUSIS
Būtinai man primink,

JAUNOJI GENTKARTR

ŽMONOS- IŠLAIDUMAS

NEPAVYKO PAMELUOTI

tamsta pas mino žmoną ir isais

la’gąt

GERA PRIEMONĖ

Kur skubi, Tėvg.?- 
Bėgu pas idyoį“

išeitį. Imk sijoti- žvyrą, kol kre- 
tulys praeis!

Beisbolo geriausias įžaidėjas neša ne sviedinį, bet 
pačiupęs saulėj b^igildanėics, moters kasą.

— Kaip, tamstą gali gyventi 
penktame aukšte be keltuvo? .

tamsta ęsiį

Filmų ateljė vienas garsus ak • 
tpriūs pamate į Save'panašų ne 
pažįstamą aktorių ir sųsidomė- 
j ęs-' klausia, kas. jis •- toksi įįįb

reiškę?—patenkintas jispaklau 
sę žmonos,

— Ale gi, mielasis vyre, šian 
dien tik tavo vedybų sukaktu 
vės,

SENBERNIU TARPE
—Pasakyk, Antanai, ar tu ap. 

si vedei medžią gintais sumeti 
mais. ar iš meilės?

— Iš kvailumo.

— Toj kąrinįnko nęgąlitę ma
tyti, , panele, . nes /pašaliečiam 
lėrikyti Valanda praėjo.

Bet ,aš he$ūr pasai ietė. <A 
esu jo sesuo. .

— Tai labą! 
žinti. Aš esu

V Iš manęs virėja uekcktą, 
tapiau ir aš padariau vieną išra
dimą, tai yrą kaip pagaminti bui 
vių koše: bulves, rėkia pirma iš
virti!

Antanas Gustaitis
(Iš Anapus teisybė.)

Visyįęn rytą! ar .vakarai, 
Ar- priešai, ar draugai, .
Ką, aš-darau, darau gerai, • 
O ką kiti — blogai.’ /

Aš po savos kalbos gražios 
Jaučiu, marias jėgų. - .
0. kbį kiti tik prasižios, 
Jau}aą ir.užmiegu.

Kada eilės/aš parašau, J 
Žavu ir man, ir tau, ; ;
0 kai kiti... Atsiprašau !
Aš . jų ąė, neskaitau^

Tik aš,. tik aš pasauly' šiąm 
Šviečiu mintim gilia, .
Kiti — tik užkąmšyt plyšiam 
Šėtono katile. ■

— Tai vienintelė priemonė, 
kuria aš galiu pažadinti širdies 
plakimą vyruose. kurie mane 
apląpko,..

Gorkio gatvėje, Vilniuje, vie
nas turistas sulaiko taksi ir są-

MOKSLAS IR TURTAS

. Turtuolis paklausė mokytu 
žmogų:

— Kodėl prie turtuolio durų 
dažnai gali pamatyti mokytą, ą 
prie mokyto žmogaus durų tur
tuoliai beveik'* niekada ne-’ 
ateina?

— Dėl te, kad mokyti žmonės 
moka vertinti turtą, o turtin
gieji retai temoka vertinti mok •

— Prašau, bet, gaila, nė cento 
neturiu prie dūšios...

— Tat kodęl taip išsigandau? 
—klausią banditas.

— Ba pamąmau, kad konduk
torius. — pasiaiškino keleivis,— 
nes aš bilieto neturiu...

atsakė žmona.
Ak šitaip!—numykė profe

sorius, 
kada bus tavo, kad ir aš tau ga
lėčiau gėlių ant stalo padėai!

• Vienintelėj progos, kupmet 
aš gaunu pamatyti žmones, yra, 
kai Edvinas po peštynių mane 
išmeta į koridorių ir užrakina 
duris. i.

— Ąš gąlįiį W1 paskolinti pi
nigų, jeigu reikia.

— Visiems bankrotas, ųę tik 
man. Jeigu Žffi didlęji bačkai

Aktorių buvo daugiau, ne
gu žiūrovu...

Vakar , buvau teatre 
Na. ir. kaip!

VEVYBįMŪB^TUVES

Profesorius Rubuilis atsikė
lęs rilroetį pastebį ant savo sta* 
šooaoju stalo didęję gyvu gėlių

- Ar tu pąžįstt tą žmogų, ku 
tave asilu išvadino?
- Pi imą kartą matau.
- Taį iš kur jis tave

šiokią tokią pensiją ir gali gy- 
venti. j -

aš turiu didesn nuo- ’ na 
mą už butą mokėti, negu gaunu 
pensijos.

— Čia jau negęjąį . bet kągi 
gali daryti, Tėve,

Bene pirmą kartą skaitome 
šveicarišką anekdotą:

Kiekvienas. Šveicarijos palie
tis kasmet po dvi savaites priva
lų atlikti karinių pratintų prie- 
vo.ęl

Atsarginių kuopos seržantui 
baisiai nepatiko vienas Ciuricho 
vaistininkas. Prieš jį laidyti sa
vo nevalyvą kakarinę seržantas 
jautė. tikrą malonumą.

— Ei, tu.teix_ ko murksai lyg 
baslys, vestuvėse sayo putralakį 
ly^ mintuvus i^iodęs! Priekin! 
Ženk! Stok.' Tąi ko dabar

Sveikas! 
laisvas?. ■•’

malonu susipa- —.Tamsia pats gali 
o motina.' 'Esu tarybų. Lietuvoje.!

kišęs. kai i tave kalbu?! Tai ko 
dabar žvengi, lyg ąjiįas, lu-pa 
mas?

TilytŲnųję šis, ž.ęao^uą susilai
kę ųęį tn^pp-

stojosi.
— Ląlįąi ntsipęišjų. pop,? s 

ejžąpį Mąstote, tąjnstą ijnąn 
laba j gąięngpabe ipano žnjoną, . . 
— js atgąkė.

VADŲ NEPAMINĖJO
Ofiso berniukas;
—Man rodos, kad tamstą šau

kė prie telefonu.
Ofiso bosas :
— Kaip tai tau atrodo?
— Berniukas:
— Ta’’p. tamsta, balsas per te

lefoną paklausė: “Alio, ali,o a; 
tai tu čia kriene?’'

^-atsakė' ants^SĮsr-^L’Man pave 
ta-^radU’oti tamstą pavojingos 
3$?nosė!- i -. ' i- -T C '
. —.Tatai. lal»i^a»^;aps

Studentas. Įėjęs į savo kolegų 
sueigą, garsiai pmbįJo:

— Čia tikrai atrodo kaip No
jaus Arka!

— Ne visai. Mums dar trū
ko asilo. — ats’liepė vienas iš 
būrio.

— Gerai tu sakai, Maiki. Batus 
galėjai nusipirkti nž $6, o dabar 
reikia mokėti nuo $30 iki $60 
pprai. Ar- tu manai, kad dabar 
batai geresni? Mano kaimynas 
prieš Antrąjį pasaulinį karą pa
sistatė Marquettę Parke kampi
nį b.ungalovą už $9<,00Uo dabar 
nori parduoti ir. prašo už-'pase
nusį nąųiuką $80,000! Tų ėjai 
ekonominius mpkslus, ir. man 
galvą susuka:. Gal per daug ži
noti nėra sveika?

- Reikia viską , žinoti ir tau. 
Tėve. Tos pačios bėdos liečia ta
ve ir kitus žmones^ Tu man &u 
kęj. kąd. tąyo šeimininkas pakė
lė nuųmą iš $200 iki $300, už 
tris kambarius. r

— ^inai, Mrikf aš pasiutau iš 
piktumo. Pakėlę nuomą, dar >r. 
šilumos neduoda kiek ręijęią. Sa-. 
ko. — jau taksus pakėlė, kurmis 
PftbrAųgų, Bet sįįįįyk tų mąn, 
k(X& Mą yrąį .7-

— Ne vien Amerikoje, bet ir.^ 
vltąnpe. pasąv yjįu iųfl.acija vęi. 
kia dąr ląįiau.”. ' • ‘

pažįs.? į — Jei iš’kitų planetų į mūsų 
I Žemę atskristų protingos būty- 
į bės, l^ąžin kur pataikytų nusi- 

gatvęs leisti;?<
Ko gero — ant butelio!

— Reikėtų meistelio 
apšviesti elektra,-nes labai daus 
balu, šlapią vaikščioti...

— Šviesa, balu nenusausinsi

— Ar tų esi patenkintas savų. 
naujuoju\sužądėtiriiu?•

— Nepaprastai! Jis. turi tiek 
daug įdomių draugų.

Vyras išsirengia su trimis šu 
nimis į medžioklę ir po valau 
dos grįžta.

—Kas atsitiko?—klausia žmo 
na,— šovinių pritrukai?

— Ne šovinių, bet šunų. —pa 
siaiškina vyras.

? Ką ji u^juo^ pirkb; : 
•^■^feSnąū, 'kadangi"liieko nę

daviau. A? A.A -t *; '

»stcngiąsĮ saugoti bankus nuo 
bankroto.

* — Valdžia < a rantuoja, bet 
ūępajėgs atmokėti bilijonus da 

riępu bciūkrot jyusiu biznių p?- 
darytuą nųostolhę^.krecKtprbms.

rkai nuostoliai 'viršins vakiž o^ 
ą^rgaą.Rejkia datyti labai skau* 

;džįa s, operacijas, nuo kurių dąug
mitaįĮftįĖti- Tėjtę

— Kas bus. tsĘblęųfc
► t’s ueųmžųs. Jcųgų man bus rie. 
rta;. tąi, giriu pa> dc Adoma v L 

■čiu gal ir man^ten priglaus se
nelių namuose.

— Nesijaudink. Tėve. Gauni

apie mązuo^u^.
t cią kalta* mutacija. TęyęĄš 
tau nekartą sakiau, kad infliaci- 

I ja yra tiesus keliąs į bankrotą. 
F Patys žmonės nesąmoningai tai 
Į daro. iUnijų darbininkai :strei- 
t kuo j a, reikalaudami daugiau 
r pinigu. Turi žinoti, kad Ameri- 
pkoje visa pramonė, miestų tar- 
i nautojai. mokytojai ym unijų 
! rankose. Unijos spaudžia pramo- 
Į ne kelti algas. Jeigu darbininkų 
j algos kyla, tai kyla, ir prekės ir 
; patamąyiipai, — sukasi kaip ra- 
i tas be sustojimo.

— Aš nesuprantu, Maiki, ko
dėl tiek žmonių neturi darbo?

: — Todėl, kad pramonė ma- 
į žiną produkciją, mažina darbi- 
į ninku skaičių. Daug fabrikų už 
1 sidaro todėl kad negali išsivers- 

tr dėl nuėjusios infliacijos. In- 
! fkacija smukdo pinigo vertę. 
• Valdžia spausdina daugiau banK 
t notų, už tai kyla aukso ver-

j — Mapąyt, 
tiną atbėgdamas Fricukąs, — ar

4 teisybė, kad- ta vazą valgomaįą- 
>me yrą paveldėta i£ senųjų gęnj 
? karčių? ‘
' — Taip, Fricuk, — atsakė mo
tina. — Bet dėlko klausi? ,

’ — Dėlto, ka<i manoji gentkar- 
pė ją ką tik sukūlė... -

MEILĖS ĮRODYMAS

Paįjųtė apsipylę ataromis.
—Jai bąįsu ųępakesių! — į i
"XUPjfei- — pji^ąšė

dųpti piųigįj j an? ap-

Vyraą Rariąišlpno:
— M lipk tąve ijiylUi, jog nė 

vienos tavo uncijos nenoriu nu
stoti!

1 ekspreso traukinio miegamą
jį kambarį najtties metu įeina 
užsimaskavus plėšikas ir reyolr 
verį keleiviui prie kaktos pri
dėjęs sušvok§či^

— Duok šį ponef elįi
Keleivis, pabudęs iš miego, ir 

pažiūrėjęs į banditą, prapliupo 
j"uoku:

— Bet ponas man buvai įyą- 
lęs baimės!

— čia ne juokai, —.'piktai su
švokštė plėšikas. — Duok port-

VAGIŠIAUS- DARBADIENIS..
Teisėjas vagišiui:.
— Pasakyk, kaip tu drįsai 

nakties metu laužtis į svetimą*, 
butą?; ’ A ; 7

Vagiš.ius pasiteisino: ' ' 7 * <
— Praeitą kartą mape teisda-

mas ponas tęįsęjąs. klausąi; kadį) 
aš drįsau laužtis Į ąvętįn^. butą 
dięnc^ metų. Tąį kądą’gi. aš tu_- 
riu te’-.sę Į darbą? * ’ naktį.
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DETROITO NAUJIENOS

ENERGY

abu Varnus jų

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Didetti

ATEINA LIETUVA,
• L1E1 u V1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T«m*J«ūxJ< 

įdomiai paradyta tfndija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės M 
Labguvos apskričiu duomenimis. ApraiymaJ Jdomfls kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fliuatmotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžiŲ pavadinimai Ir Jp vertiniai j vokleČhj kalbą. Labai

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 kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti

bavo. įsteigia Švento 
gvardija, kurios su- 
buvo Jonas Rakaus-

— JAV perduos* britų teismui 
airių IRA organizacijoj teroris
tą W. Quin. Jis gimęs Ameriko
je, bet 1971 m. sugrįžo į Airiją 
ir tapo aktyviu tos organizacijos 
nariu. Jis bus teisiamas už poli
cininko nužudymą' Londone 
prieš 7 metus. • * P

ST. LOZORAIČIO, LIETUVOS 
ATSTOVO PRIE VATIKANO, 

PASKAITA

padėką reiškia 
Domei Pįs^cžy?

Gerbiamosios ir Gerbiamieji,
Susirinkome atsisveikinti ne 

eilinę lietuvę a. a. Marija -Var
nienę - Kuraitytę, ir pareikšti 
jai prideramą pagarbą už visą, 
ką ji per ilgą savo gyvenimą 
yfa davusi lietuvių tautai bei veno jau pensininkų

— Britu Darbo partija1 savo 
konferencijoje priėmė vienapu
sišką branduolinį nusiginklavi
mą. Kita rezoliucija priimta dėl 
ginklų pramonės nacionalizavi
mo ir jos atidavimo prafsąjun- 
gų kontrolei. Siūlymas nacio
nalizuoti bankus,-draudimo įstai
gas ir kitas 200 didelių mono
polijų buvo atmestas.

šnapštys ir A. Barau>k.us. K» p 
kurie paklausimai^buvo pėVlIgi 
— po tris jr net keturis ktairi 

pradėjo 
užsitęsti

Iš ALTos informacijos buvo 
patirta, kad Stasys Lozoraitis jr. 
lankysis Amerikoje ir dalyvaus 
Liet. Tautiniuose namuose Či
kagoje. š. m. spal'o 3 d. ruošia-

Baigdamas šį atsisveikinimą 
su Marija Vamiene.aš reiškiu jai 
pagarbą ir padėką 'Čiurlionio .Ga
lerijos, Ine. vardu. Prof. Ado
mas Varnas, vienas iš tos galeri
jos steigėjų ir jos Krikšto Tė
vas, be Marijos Varnienės ne
būtų savo gyvenime atsekęs to, 
ką jis lietuviams. paliko. A Kai 
prof, Varnas ūžimo j o sukurti 
istorinį paveikslą “Mindaugų 
vainikavimas”, Marija Vaęgispė

m. pirmasis sekretorius), 1944- 
48 m. lankė Romūs ūniversite- 1 
tą, teisių fakultetą. Dalyvavo 
Italijos lietuvių veikloje (Litua- 
na d-jos valdyboje nuo 1944 m.,, 
centrinio liet, komitete narys, 
nuo 1946 m. ir 1950 m. pirm., 
Italijos LB laikinojo organizaci
nio komiteto pirm. 1950-52 m.) 
ir įvairiose tarptautinėse konfe- 
rencijose. Nuo 1856 m. Tarptau
tinė e tremtinių intelektualų są
jungos v-bej. Rašė Santarvėje, 
Europos Lietuvy, taip pat italų 
spaudoj; 1945-48 m. buvo Lie
tuvių Balso redakcijoje.

i Įžanginiame sodyje prelegen- 
; tas St. Lozoraitis padėkojo už 
į pakvietimą ir pareiškė, kad De- 
tro te esąs pirmą kartą. Pirmais 
žodžiais pareiškė, kad atvykimas1 
dvejopas — privatus ir politinis. 
Po to pareiškė, kad norįs paber
ti keletą minčių, kurios domina 
mus dabartiiame gyvenime. Taip

I pat pažadėjo, kad po savo kal- 
| bos atsakinėsiąs į duotus paklau 

simus. Pasakojo apie politinius 
įvykius Europoje.

Iš prelegento minčių atrodė, 
kad šiandien ne viena Europos 
valstybė yra valdoma socialde- 
demokratų - socialistų, kaip tai: 
Prancūzija, Vokietija, Italija, 
Olandija, Švedija ir kitos. Kaip 
kurios minėtos valstybės, už įne
štą rezoliuciją Pabaltyjį nepri
jungti prie Sovietijos, nebalsa
vo. Jei tokia rezoliucija ateityje 
būtų į Europos Parlamentą įne
šta, prašė Organizacijų ir pavie
nių asmenų rašyti laiškus par
lamento ministeriams, juos pra
šant tą rezoliuciją paremti. Pre
legentas pareiškė,kad reikia kon 
statuto, kad per virš 30 metų 
Lietuvos vardas Europoje dar 
nėra miręs.

Prelegantas manąs, kad Euro
pos Parlamentas dar negali, pri
pažinti Lietuvą Sovietams. Sa
vo kalboje 'priminė nė tiktai pa- 
baltiecių, bet ir palestiniečių 
klausimu Aiškino /Jaltos nuta
rimus, pazymėdarriaĄ kad jie 

l yra neteisėti, atseit, Lietuva ir 
kitos tautos įjungtos į sovietiš-' 
kąją Rusiją, neteisėtai (kaip, 
sakoma.—• parduotos), žodžiu, 
savo kalboje palietė daug tokių 
klausimų, kurie spaudoje jau 
ne kartą buvo aiškinti ir gvil
denti. Gal nėra blogai, jei dar 
kartą priminė.

Kalbėjo apie valandą laiko. 
Po paskaitos buvo ir paklausi- 
mų.Pirmieji klausėt S. šimoliū- 
nas, A. Zaparackąs, J. Pečiūrie
nė, M. Kizisr St. Šimoliūnas, M

maigiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiuc 
bet kainuoja tik 13. ‘ I

e JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje įpie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. 
Knyga yra dideHo formato, 265 puslapių, kainuoja WL

V BATTRINfS NOVELtS, SL Zortenko kūryba, 7.
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mose svarstybose. Pasinaudoda 
mi š:a proga D. L. OrganizaCi 
jų Centro valdyba savo posėdy- j 
je nutarė svečią pakviesti pas- ’ 
kaitai Detroitan. Paskaita įvyko 
spalio 10 d. Šv. Antano parapijo-! 

j je. Jos paklausyti atsilankė virš 
I 200 žmonių. Trumpą atidaromą- 
į jį žodį tarė D. L. Organizacijų.
Centro vicepirm. dr. Algis Ba- ‘ 
rauskas ir pakvietė ILrą vice- 

, pirm. Bernardą Brizgį svečią su 
! pažindinti su publika. Svečiui t 
St. Lozoraičiai prie švarko pri
segė gėlę tautiniais rūbais apsi
rengusi Valentina Bulotienė.

j e”. Si draugija pradėjo Cleve- 
lande veikti nuo 1888 metų, b?t 
smarkiai ėmė augti nuo 19*1 
mėtų, ir tada ji suruošdavo įvai 
rius balius, prakalbas, piknikas.

1896 metais Cleveland - buvo 
’steigta švento Kazimiero drau
gija, kuri buvo pasivadinusi 
"’Draugystė Lietuves sūnų karei
vių Švento Kazimieru”. Į šią 
draugiją buvo priimami vyf:i 
nuo 17 ligi 36 metų amžiaus. 
Kiekvienas šios draugijos narys 
mokėdavo po 30 centų per mė 
ncq.

1909 m. 
Kazimiero 
many toj as 
kss. ši gvardija tada vadinosi 
“Lietuvos sūnų kar 
Kazimiero draugija1 
dijos 
nors 
davo 
tokiu

nuėjo dirbti į fabriką, kad pro
fesorius — pragyvenimo rū
pesčių netrukdomas — galėtų 
kurti. Silpnos sveikatos prof. A. 
Varnas, tik žmonos Marijos rū
pestingai globojamas, galėjo su
laukti 100 metų amžiaus ir išlik
ti kūrybingas beveik iki pat mir 
ties. Ilsėkis ramybėje, miela p. 
Varniene, su kaupu atlikusi sa
vo žemiškąją misiją!

Širdingiausią 
me Domicėlei - 
tei, kuri su nepapiastu atšfda n 
mu namie slaug 
senatvėje iki pit mirties. J 
darbams nežinome pavyzdžio 
tik Aukšščiausias 
ginti? j

S LTTERATORAj lietuvių literatūros, nieno fr mofalū 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesėnrtą, Vinec 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P, Joniko, V. Slankoj 
J. Raukčio. dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kašubo®, A. Rakštelės Ir JL VarM 
kūrybos paveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik S3,

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, pdetės; raiytojot tr tes
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes ba^ jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apražy- 
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 JZ 1

šiais laikais daug kam įdomu 
sužinoki, kokias draugijas ar w 
gąnizacijas lietuviai turėjo anks
čiau Cley lando mie te. 1917 
melais buvo išleis a knygelė, 
pavadinta **Cleve’mdo lic’uviš 
kų draugysčių įLtoriška peržyal-

Šioje kr.ygėlėję yra pasaky 
ta, k?d pirmas ^«įiprą(ęs lietu
vis atvyko iš Lietuvoj į Clevė 
izndą 18^1 m- Pranciškus Frel 
monas. šio P. I reimono sum > 
i.yinu, 1387 m. liepos 31 d. buvo 
į Xig!a šventu Jiirgia draugija, 
sios draugijos tikslai,buvo viso
keriopai teikti lietuviams pa 
gulbe, švento Jurgio draugijos 
nariai /rūpinosi, kad lietuviai 
katalikai tu rėją savo parapiją, 
i ųo reikalu daugiausia^ rūpinosi 
kunigas Sutkaitis. Po kiek laiko 
buvo įkurta švento. Jurigio baž’ 
nyčia, kuri ir dabar gyvuoja.

1912 m. šv. Jurgio draugija 
jautėsi esanti stipresnė, nes na
rių skaičius paaugo ligi 222. Ka
dangi tais metais buvo sukakę 
25 fmetai - šios draugijos gyva
vimo, tad šitą sukaktį iškilmin
gai atšventė, šiame jubiliejaus 
minėjime kai kurie žmonės mar- 
savo gatvėse su dainomis ir 
muzika.

1914 m. Šv- Jurgio draugija 
gražiai paminėjo 50 metų su
kaktį nuo rašytojo Simano.Dau
kanto mirties; taip pat lietuvių 
spaudos atgavimo-10 metų su
kaktį t

.Daug įtakos ci£velandiečiams 
lietuviams sudarė . laikraštis 
^Vienybė Lietuvninkų”, -kuris 
buvo leidžiamas Plymouth mies
te. šfs ^savaitraštis agitavo,' kad 
būtų įsteigta draugija '‘Susivie
nijimas visų lietuvių Ameriko-

profesorius Adomai — 72 metų, 
o Marija — 64 m. Jie mokėjo po 
keletą kalbų, bet ne anglų. Ne- 

į žiūrint to, jie ir čia paliko neiš- 
{ dildomus pėdsakus.
1 Smulkiau apie a. a. Marijos 
j Varnienės veiklą išgirsime iš se

kančių kalbėtojų.
Atsisveikino: Varnų Montes

sori centro vardu J. Krutulienė; 
Kriaučeliūnų Vaikų Namelių — 
D.Danilevičiūtė-Dumbrienė; Lie 
tuvių Montessori auklėtojų var 

i du — J. Juknevičienė; Tautos 
Fando vardu—E. Jasiūnas; Ame 
rikiečių motessorininkų ir vaikų 
vardu —Mrs. Celma Pinho-Per- 

• ry (Montessori kursų vedėja).
, Koplyčioje atsilankė Jo Eksce 

. ieniija vyskupas Vincentas Briz-

ivių šventoj 
. šios gvar- 

nariai, kai reikėdavo kur 
viešai pasirodyti, užsidė- 
kareiviškas uniformas, ir 
būdu pasirodydavo gatvė-j 

se. Tada gatvėse sueidavo daug J 
žiūrovų, ir visiems tokie gvar; | 
dieciai labai patikdavo. Tais pra-.j 
eitais laikais visokios CIevelan-1 
do draugijos ar organizacijos • 
labai rūpinosi lietuvybės išlai
kymo reikalais. ’

Pirmasis Cleveland© lietuvių į 
laikraštis pradėjo eiti 1914 me-1 
taisytai buvo katalikų laikraštis 
“Santaika”. Kiek vėliau, po 
“Santaikos”, 1916 metais ėmė 
eiti savaitraštis “Dirva”.

Daugiausia Jietuvių į CIeve-* 
landą privažiavo 1890-1910 me
tais, maždaug astuoni tūkstan?: 
čiai. Bet kai kurie lietuviai, taip; 
sakant, nutautėjo ir lietuviškai 
nebekalba, i ; z <•

mus iš kart. Publika 
nervintis dėl per ilgai 
sios paskaitos.

Paskaitai užsibaigus, 
torius R. Barauskas pręlegintui 
St. Lozoraičiu’ išreiškė padėki 
už atvykimą ir gražią bei turi
ningą paskaitą. Be to, prelegen
tas buvo pakviestas į Detroito 
Žui ’.alistų skyriaus metinį su
sirinkimą mckvklos klasėje, ’r 
paprašytas tarti žodį. .St, Lozo
raitis savo trumpame žodyje pa
sveikino žurnalistus ir paj’nkėįo 
sėkmės tolimesniuose užsibrėž
tuose darbuose.

Paskaitą reikia skaityti pavy
kusią ir gerai paruoštą.

Ant, Sukauskas 
(Bus daugiau)

' j: autorius,
paruošė, sutvarkė ir išsp^tSdind ^ėęiausią 

Chicagos lietuvu^^įtorife
(1869 —

664 psl., var^ha&^v ■ •
Minkšti viršeliai. J - Kaina $15.

Persiuntimas — $1.

Tręčnadienį,spąlio 13 d.Evans- 
— Lynjch laidojimo koplyčioje, 
gausiai publikai, dalyvaujant, at- 
sisvęikiirita su Mafija Varniene - 
Kurąityte. Inž. Domas Adomai
tis tarė žodį ir pravedė atsrsvei- 
kinimo tvarką. Kan. V. Zaka
rauskas koplyčioje atliko pamal 
das, iš bažnyčios palydėjo į Lie
tuvių Tautines /kapines. Velionė 
palaidota salia savo vyro prof. 
Adomo Varno. M? Varnienė bu
vo Illinois Montessori D-jos gar
bės nare. \

D. ADOMAIČIO KALBA

žmonijai. ' . .
Velionė Varnienė buvo moki-1 

nė Marijos Montessori, paliku-! 
•sios pasauliui ypatingą vaikų 
auklėjimo sistemą. Atsikūrusio
je Lietuvoje Montessori vardą 
ir Jos sistemą sėkmingai išpopu
liarino.Marija Varnienė.

Ištekėjusi už moderniosios 
Lietuvos dailės patriarcho prof. 
Adomo Varno, velionė buvo ne 
tik jo žmona, bet ir visokeriopa 
jo darbų rėmėja, nuoširdžioji ir 
pirmo ji Jo kūrinių kritikė. Ado
mas ir Marija Varnai buvo vie- 

.Jni iš: tų šulų,.kurie Nepriklauso
mą Lietuvą įvedė į modemų 
kultūros pasaulį. Jie prisidėjo 
išauklėti sąmoningą lietuvį-pa- 
triotą, kurio jokios okupacijos 
nenugalės.

Šiame krašte Varnai apsigy-
amžiuje;

/ RAISTAS 13 EUROPOS SANDELIŲ

B668 Weęt 69th SL, Chicago, IDL 60629 TeL 925-278X

TRUMPAI APIE ST. LOZO
RAITĮ JR.

Liet Enciklopedijoje yra paj 
žymėta, kad Lozaraitis, jr., gi-» 

%ięs 1924 m. rugp.2 d. Vokietijoj,] 
Berlyne,- Stasio ir Lozaraičio 
Sen j. sūnus; 1935-39 m. mokėsi] 
Kaune M. Pečkauskaitės gimna-j 

j oje, 1943 m. Romoje baigė Vo 
kiečių gimnazųą ir tais pačiais 
metais pradėjo dirbti lietu vos 
pasiuntinybėje prie šv. Sosto 
(nuo 1947 m. attache, nuo 1962

4IIIH
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Tąi yra vienas bjauriausių ir šlykščiausių šmeižtų

jis niekad nepriėjo, jo nematė ir niekur jo nevežė. Ispa
nijos aukso atsargos pateko Kremliun, bet ne točka. Ispa
nijos aukso išvežimą suorganizavo sukomunistėjęs Ispa
nijos ministeris Alvarez del Vayo. Auksas buvo sukrau-
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NAUJIENŲ raštinė etdara kasdien, išskyrus

Prieš porą mėnesių Chieagon atvažiavo Vilius Žol
pys, jaunas, gražiai nuaugęs Marijos ir Silvestro Zolpių 
anūkas, Dalios Zolpytės Audriks brolio Algirdo sūnus. 
Dalia išaugino didelę šeimą. Tokios pačios, šeimos susi
laukė ir jos brolis Algirdas Zolpys.

Jaunas Žolpys dalyvavo Los Angeles jaunimo šokių 
grupėje, šoko, dainavo ir važiavo į visus Los Angeles lie
tuvių rengiamus lietuviškus renginius, ėjo sargybą prie 
vėliavų.

Jaunas šokėjas, kol dar jaunas, panoro aplankyti 
kitas Amerikos lietuvių kolonijas. Jam labiausiai rūpėjo 
aplankyti Chicagą,.-kur gyvertb jo-seneRai Žolpiai,. kur, 
jis gir dėjo,f kad ir Zolpiėnėmė tik^ok'o su jaunimu, bet ir 
iš miesto administracijos išrūpino Lietuanica vardą lie
tuvių apgyventai gatvei Bridgeporte. Zolpienės gyvųjų 
tarpe jau nėra, bet Lituahiea likusi.

Jaunas žolpys pasakė savo draugams, kad jis pla
nuoja važiuoti į Chicagą.

— Ar turi Chicagoje pūžįstamų?; — paklausė va
dovas.

— Turiu, — atsakė Žolpys.
— O ką tu ten pažįsti ?-
— Pažįstu Gudelį, savo tetą Dalią, tiktai ji jau 

Chicagoje nebegyvena.
— Et, Gudelis ispanų auksą Kremliun vežė, būk 

atsargus. ..
Draugas ne tik parašė, kad Gudelis vežė Ispanijos 

auksą Maskvon, bet jis susirado piešėją, kuris sukūrė 
paveikslą, vaizduojantį Gudelį, točka nuvežūsį auksą 
prie Kremliaus vartų. Pats Stalinas pradarė vartus ir pa
dėkojo Gudeliui už gerai atliktą darbą...

Visa tai yra gryniausias išmislas. Draugo redakto
riai nepajėgė sugriauti Naujienų redaktoriaus dėstomų 
argumentų apie Amerikos Lietuvių Tarybos vedamą dar
bą. Tada Draugui labiausiai rūpėjo nuvertinti ALTo 
vedamą darbą. Rimtų argumentų neturėjo, tai panoro 
Gudelį apšaukti komunistu ir nieko kito nepajėgė sugal
voti, kaip paleisti šlykštų šmeižtą, kad Gudelis buvo Ispa
nijoj, pagrobė auksą ir nuvežė Maskvon.

nijos gynybos ministeris Indalesio Prieto aprašė, kaip ir 
kodėl tas auksas buvo išvežtas j Rusiją, bet Gudelis nieko 
bendro su to aukso išvežimu neturėjo.

Draugo redaktoriai paleido biaurų šmeižtą prieš de- 
> šimtmeti ar gal keliais metais trumpiau, bet jie ir šian- 
i dien kartoja tuos pačius šmeižtus. Tada jie niekino dr. 

Kazį Bobelį, tuometinį ALTo pirmininką, ir M. Gudelį, 
Naujienų redaktorių. Bet jiems nepavyko ALTo sugriauti 
ir Naujienų uždaryti Jiems į galvą neatėjo mintis, kad 
politines savo pozicijas reikia ginti rimtais, skaitytojus 
įtikinančiais argumentais, aiškiomis ir suprantamomis 
mintimis, o ne melais ir šmeižtais. Paleistas šmeižtas įti
kino kelis jaunuolius, bet vienas, jaunas Žolpys nepa
tikėjo. Jis atvyko į Chicago, užėjo į. Naujienas ir pa
klausė, kaip Naujienų redaktorius galėjo prie Ispanijos 
aukso prieiti? Jam buvo paaiškinta, kad tai yra Drauge 
redaktorių nepajėgumas sugriauti Naujienų skelbiamos 
teisybės, todėl jie ir griebiasi šmeižtų apie svetimą auksą.

Draugo redaktoriai nepasimokė iš padarytos klaidos. 
Šį kartą jie pasinaudojo neva Andriaus Bulotos parašytu 
ir lengvai skaitomu romanu ir vėl iš Gudelio nori pada
ryti Maskvos agentą. Jie nekreipia dėmesio į tai, kad tas 
Bulotai primetamas “Limuzinas” buvo atspausdintas 
dviem metais po jo mirties. Andrius Bulota studijavo 
teisę, ekonomiją, tarptautinę prekybą; jis glaudžiai bend- 

. radarbiavo su Pijum Glovackio valstybinio plano komisi- 
: joje. Jeigu jis būtų bėgęs kartu su Crlovaekiu, tai, kc 
gero, jį būtų sušaudę kartu su juo. Bet Bulota Rusijon 
nebėgo. Jis pasitiko Lietuvoj, kaip ir jo dėdė. Pastarąjį 

i naciai sušaudė, o Andriukui, kaip pasakojo, pavyko nuo 
nacių, o Vėliau, ir nuo komunistų išsisuku.

Komunistai klastoja ir pakiša amerikiečiams klas
totus dokumentus, jie galėjo klastoti ir “Limuziną”. Jie 

. galėjo “Limuziną” parašyti ir Bulotą paskelbti to romano 
autoriumi. Draugo redaktoriai turėjo atskirti pelus- nuo' 
grūdų, bet ji'e nemokėjo ir nemoka to padaryti.

Didokas būrys amerikiečių, jų tarpe ir keli lietuviai 
buvo išpanjioje, tarnavo tarptautinėse brigadose. Dau- 

' gelis jų žuvo Ispanijoje, bet didokas tų tarptautinių bri- 
' gadų narių skaičius išsigelbėjo ir parašė knygas apie jų 
dalyvavmią tarptautinėse brigadose, tačiau nė vienoje 
knygoje nepaminėta, kad M. Gudelis ar A. Bulota būtų 
buvęs tarptautinės brigados narys. Mes žinome, kad nė 

i Gudelis, nė Bulota Ispanijos pilietinio karo metu nepri- 
; klausė tarptautinei brigadai.

Draugo redaktoriai melavo, apgaudinėjo savo skai
tytojus. kai rašė, kad Gudelis vežė ispanų auksą Rusijon, 
jie skleidžia biaurų melą ir šiandien, kai tvirtina, kad 
Bulota ir Gudelis buvo tarptautinės brigados nariais.

Garšva, Kviklys ir Rimšelis per akis meluoja, kai jie 
skelbia, kad Gudelis ir Bulota buvo “Ispanijos tarptauti
nėse brigadose ir statė komunizmą tame krašte”.

Iki pilietinio karo pabaigos niekas Ispanijoje jokio 
komunizmo nestatė, nei Gudelis, nei Bulota jokioms tarp
tautinėms brigadoms nepriklausė. Ispanai bandė ginti 
demokratiją savo krašte, bet Hitleris su Musoliniu, pa
dedami diktatoriaus Franko, primetė faš.istinę santvarką.

Ž7-os Kanados Lietuvių Dienos / 
<1982 m. spalio 8-10 dienomis Montręaįyjej

Elzbieta Kardelienė

. --u

. Juat^inią chorą?, diriguojant 
1 Aleksandrui Stankevičiui. Ta 
! daina,- tapusi mfisų antruoju 

himnu, publika išklausė stovė
dami.

Visas koncertas, kuris tęsėsi 
Į apie 3 vai., buvo puikiai sumon- 
j tuo I as 3 jungtinio choro, liau- 

įMes InStruinenių muzikos, šokių 
| žr d. k lai naci jų Maironio ir V. 
[Krėvės kūrinių. Choras dainavo 
, irgi dainas Maironio žodžiais. 
I Šokėjai šoko bendrai visi ir at- 
. skirsis vienetais, liaudies inst

rumentais grojant.
Subatėlė — pašoko Hamilto

no Gyvataras, Londono Ont. 
Baltija ir Montrealio Gintaras.

Daina Piečaitytė deklamavo 
Maironio — Taip niekas tavęs 
nemylės.

Kepurinė ir Mikita — šoko 
Toronto Gintaras, Landytinis ir 
Montrealio Gintaras.

Blezdingėlė — Hamiltono Gy
vataras.

Nuo Birutės kalno — Mairo
nio, deklamavo K Ottaitė..

Dainų dainelės — žodžiai Mai
ronio, niuz. J. Naujalio, cfcriguo- 
jaht D. Deksnytei, dainavo jung
tinis choras.

Iškilmingas, koncertas laisvės KLB-nes Mdn,trėffl?b Aj^Iin- 
šauksmo tema,-pagerbiant Mai- kės viaMybos pirinm^^žis- ViiL-. 
conj ir Vincą Krėvę, įvyko spa- cas Pįečaiffe, pašveikmęs-. v&us. 
lio 10 dieną CGEP Andrė -Lau- [ atvykusius į . sveh^, . padėkojo 
rendeau didelėje salėje. Tuks- Kvebeko vaMžai, . .1 ypatingai 
tantis kėdžių užpildytos atvykū- Imigracijos ir kultūrinių grupių . . 
siais svečiais iš Kanados ir JAV ministerijai ir

GerartTui G»6cfirftft-
Prasiskleidus scenos užuolai- "parainšą K. L Dfenų įgįryttK&ri-'

tolimųjų kraštų.

dai. pamatėm ir didžiulę sceną 
pilniausią koncerto dalyvių.- 

• Choras, liaudies instrumetų or
kestras ir šokėjai, išsipuošę ža
vingais tautiniais drabužiais/ 
juostomis, karūnomis ir ginta
rais, jis vos vos sutilpo scenoje. 

. Mūsų gražioji pranešėja Ina 
Luokševičiūtė, lietuvių, prancū-

d Q,

m u? Moiit FęaJyje." : "
Pranešėja Jaa pristatė. j kon

certą., atvyktišFte- svėčitis: Kana
dos valdžios afšitmis," lietuvių 
genčraEnį kėn^-alą Joną Žmind- 
ziną ir kitus aūkštaš'pareigŪTHiS'.

Kai kūne 3- ’ jū iritfe pasvei
kino ir tarė, mums malonius 
sveikintino žedėlius.’ •> ?

zų ir anglų kalbomis, pakvietė Koncertas prasidėjo Rasos Lu 
sugiedoti Kanados himną. 'ii '

Aušros Vartų parapijos kle- V. Krėvės'

Maironio, muz. Č- Sasnausko, 
diriguojant šv. Kazimiero baž 
nyčios choro vadovui kunigui 
M. Milox, CSC, dainavo jungti 
nis choras.

Po 15 mil. pertraukos, jung
tims choras, diriguojant A. 
Stankčviėiui, dainavo:

Vasaros naktys/ — Maironio 
žodžiai, Z. Lapena harmoniza- 
vi^jei ’
f J)i,- 'iieyerk; Motužėle -rrtMai- 
ryni.0, deklamavo ‘ puikiai D. 
Baršaiiskaitė, vos 12 metų mer- 
^ąitĮ.į.nūnfii^J^f/N.

Sadutė — šoko Hamiltono 
Gj-yataras ir Toronto Gintaras;

Bezginėlę —
Gyyataras. ...

. Išnyksiu kaip dūmas — Mąi- 
remid, deltlamavo ‘Rašė; Imkoše- 

:vi®He. ’ ’■ ' ■ '1/ '
' Pirmyn Į . kbyiįj — MąiK>Įiio, 
■mūz. A. Aleksio, dainavo jung- 

thorite ■ -

šoka Hąnįltono

košeVičiateė puikia deklamacija 
Daina-'-' apie -A rą.:

Maroitio,_ dėktaįftayo 1Ą Kli-

PakeWdjre — $qko Mpiitrėa- 
Ho Gintaras. ' ;

' -A^?asėfis‘ — §<$<> I^iidono 
Šatrija/- Montrčždid it Toronto 
Gintarai.
-.Įžanga- Į jsunąj £ Idetūfšą — 
Maironio, deki K. Kličiūtė.

• Aštuonnytis — šoko Loirtiono 
Baltija ir TOrorfbi Gtetaraš.

MaKnas, KaFvctik — šokius ir 
damą. " ■ - ' “-

; Leskit-į Tėvynę — dafyVavo 
yfei programos <Įąi*yviai.

Antroje dalyje šokiūs- lydėjo 
rte lik muzikos instrumentai,Jeigu ne Ispanijos karalius, tai ji ir vėl būtų ispanams. jxms Jonas Kubilius SJ paskai- Sekė daina Mairūno žodžiais ne uk hiuzikos instn 

I tė kabai prasmingą invokaciją. Lietuva Brangi. Dainavo LD bet ir jungtinis choras.primesta.

VINCAS KRĖVĖ MICKĘVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
— Miškas valdžios, ir mes valdžios, kunigėli! 

Negi žalias bulves griaušime, negi pirkias šiau
dais kūrensime? — atsikirsdavo kunigėliui.

Ramūnai savo miško neturėjo...
— Štai, Mizūnų dvaro miškas su mūsų lau

kais sueina, o pasiklausk, kunigėli, poną, ar esa
me kada kad ir vieną šakutę iš jo miško pūėmę. ..

Gal todėl taip atsikirsdavo jauniesiems kuni
gėliams. kaip ir paneigdami šiuo klausimu jų 
autoritetą, kad žemaitukas žmonių už tai nebar
davo, vagysčių neprikaišioetevo ir net ramindavo 
savo uolius padėjėjus.

— To stary zuyczaj, od niepamiętnych cza- 
s<Hr, což z nimi zrobisrl Lasu swego nie mają. 
Moze to dauny ich przywiiej, prtrt rzdą mds- 
kiewski obeenie nie uznawany...

Kai miesteliui degant sudegė kunigo kluonas 
ir tvartai, Ramūnų vyrai pasiskubino nuraminti 
Žemaituką.

— Nesirūpink, dvasiškas tęvėli! Atstatysim 
dar geresnius.

T?- tikrai ‘state. Žemaitukui nekainavo nei 
iėne skątiKėlio. Privežė Ramūnai sienojų, kad

h Fnniją fe statyk, ne tvartus su kluonu.

— lotų lentoms pjauti storulių drevių ir — sa
vaime suprantama, kad nepirko už pinigus, bet 
iš valdžios miško prisikirto. Žemaitukas tą gerai 
žinojo, bet jų nebarė, priėmė su padėka, ką tik 
vežė.. .

Tvartai ir kluonas, kaip bematant, buvo pa
statyti nauji...

Kai buvo rimtas reikalas, Ramūnų vyrai mo
kėjo nesnausti.

III
Visai kito plauke žmogus buvo Juozas Misiu- 

Hs. Jis atsirado Ramūnuose iš Užgirių sodž:<<u£, 
iš pačios “Grumtų” gilumos.

Kai mirė Jono Kindžio, rimto ūkininko, :>us- 
A'alakininkio, vienatūris sūnus Vfncaš, teko 
susirūpinti dabar sura-ti savo irgi vienatūrei duk
teriai, Rožei, vos šešiolikos metų pasiekusiai, tin
kamą vyrą užkurį. Kindys buvo jau senyvas žmo
gus, nebe jaunas, o ūkis nemažas, pačiam vienąhr 
apsidirbti su visais darbais buvo sunku, o svetimų 
rankų ūkin įsileisti nenorėjo, nepratęs buvo...

Pasipiršo Juozas Misiulis, patiko tėvams'ir 
tapo Jono Kindžio užkuriu. Ramūnų sodžiaus pil
nateisiu gyventoju — senis Kindys aprašė už
kuriui visą savo ūkį ir pats nutarė “ilsėtis".

— Aš jau. atidirbau, kas man buvo skirta, 
dabar ilsėsiuos. Tevalgydina dabar mus senus 
žentas su dukterim, — kalbėdavo savo senei.

Be darbo, suprantama, negyveno — nuolat 
triūsė aplink narnu®, čia tvoras sutaisydamas, čia 

vežimus, arklus, akėčias sutvarkydamas.. . Bet 
lauko darban neidavo. Kai namie darbo nesusi- 
rasdavo, mėgdavo net darbymetėj sodely, medžių 
unksnėje, pasnausti.

i Kai užkuris įsiveisė bičių, senis Kindys jas 
prižiūrėdavo vasaros metu, kad spiečiai nepabėg
tų. Bet suimti spiėčių, suleisti avilin. kopti bites 
niekuomet nesiimdavo, nemėgdavo: ir nemokėjo,

• ir bijojo, kad nesnkandžiotų.
Juozas MisiuKs buvo tikras nepasėda, nenuo

rama. Be darbo nei vienos minutėlė išbūti nega
lėjo. Vos tik atėjęs, nepasitenkino savo uošvio pus
valakiu, bet imdavo, kur tik pasitaikydavo, lauką 

t “iš pusės”, net gretimuose sodžiuose.
Prisigrobstydamas daug žemės negalėjo ap- 

seiti be samdininkų — imdavo berną, pusbernį, 
mergą...

Nelengva buvo samdininkui, ypač vyriškiui, 
pas Misiulį gyveūtL Patsai Šeimininkas valandė
lės be darbo nepasėdės ir darbininkui neduoda 
atsilsėti...

Ypač nusikamuoja pas jį žmonės vasaros me
tu, darbymetėje. Misiulis vienų samdininkų nie
kur nesiųsdavo, visur eidavo ir pats su jais, ar tai 
pieves šienauti, ar tai rugių pjanti, nekirsdavo 
dar tada rugių dalgėmis niekas, bet pjautuvais 
pjaudavo.

— Vienus samdininkus išleisti laukan — tai 
i jau jokis darbas! Daugiau žiovaus stovi niaudami, 
negu dirbs. .,

Su jūo nei žiovauti, nei stoviniauti niekam 
netekdavo.. Atsikvėpti, kvapą atgauti, prakaitą 
nusišluostyti — ir tai nebuvo kada.

' Negi atsiliks! su pradalgiu pievoje ar su barti 
pabarėje. Tempėsi vyrai, tempėsi ir moterys iš 
paskutiniųjų, bet argi su tokiu velniu susidėsi — 

xlyg jam ir nuovargio nebuvo, lyg jam ir rankų 
1 nemielfridavb.V. ' ’ ‘ 
i Be kita ko, darbo metų būdavo labai piktas. 
Dėl mažiausios priežasties suliepsnodavo, kaip 
ugnis, ir imdavo plūsti paskutiniais žodžiais, ypač 
kai j&itt samdirtinko darbas nepatikdavo, ar atro
dydavę, kad jis perietal dirbdavo. Neduok, Dieve, 
atsikirsti jam, ypač vyriškiui, kaip bematai, gausi 
dalgiakočiu, ar grėbliakočiu per nugarą!..,.

buvo pagimdžiusi. kw — stebėdavosi žmonės 
jo darbštumu. •— Be laiko patsai nusivarysi ir 
kitus patriikdysi. .. •

Nekrtipė į tokias kalbąs MfeiuKs dėmesio ir 
.stengėsi Visus darbus atlikti anksčiau už kitus, 
firmas išardavo 5r-šajai atkartodavo p&dymūs, 
pirmas nušienaudayo pievas, nupjaudavo rugius, 
pirmas ir klunaaa viską suimdavo. Pirmas ir už
sėda vo ar tai žiemkenčius, ar tai vasaroją.

(Bus daugiau)

PAh SKltttVlt Kitus PAPAGIfiK 
SKAITYTI EMMASTI “MAUJIENOr?
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J. Tijūno žmonos mirinrn metinės

Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

TeL; 562-2727 arba 562-2728

Service 355-4506, P*a« 06054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West lOSrd Street

Val&IUįM. gisitaring

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1^3S S. Manheim Rd^ Westchester, IH.
VALANDOS z 3—9 darbo dienomis

— Viešiosįos nuomonės tyri
nėtojai sako, kad Illinois vąisti- 
jos gyventojai daugiau pasitiki 
gubernatoriumi J. Thompsonu, 
negu A. Stevensonu.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos poatostoginis nariy sutrinki
mas įvyks penktadienį, spalio 22 d., 
6 vai vak.» Vyčių saleje, Z455 West 
47th. St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus ir vaišės.

* Eugenija Strungys

OPTQMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st St T«L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko ° kiting 

ir “contact lenses”.

— Prez. Reaganas nesirengia 
atšaukti sankcijas prieš pran
cūzų bendroves, pardavusias ru
sams kompresorius dujotiekiui-

— Specialistai tvirtina, kad 
ateinantį mėnesį teks skolinti pi
nigų Socialinės apdraudos rei
kalams. ... ■ -

vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

JAV-bių atvykęs sūnus Vytau
tas, duktė bei dukraitė ir būre: 
lis artimųjų.

Buvo gimęs 1896 m. vasario 
26 cL Degučiuose, netoji Mari
jampolės. Per I pas. kąrą baigė 
mokytojų kursus. 1918 m. stojo 
savanoriu į besikuriančios Lie
tuvos kariuomenę. Baigė Karo 
mokyklos I laidą leitenantu. Da 
lyvavo kovose su bęrmoutinin- 
kiais ir lenkais, Širvintų—Gied- 

• raičių kautynėse buvo sužeistas 
ir patekęs į lenkų nelaisvę. Sa
vo atsiminimus išspausdino Ka-

I ryje.
Kaip karininkas tarnavo 7-me 

Žemaičių kunigaikščio Butigei- 
džio pėstininkų pulke. Baigė |w 
Aukštuosius Vytauto Didž. ka
rininkų kursus. Apdovanotas 
Vytauto Didž. ordinais, Savano- t 

į. įSo kūrėjo ir Nepriklausomybės ’ 
į dešimtmečio medaliais,

1940 m. bolševikų buvo atleis- 1 
j tas iš kariuomenės. Slapstėsi. I 
j Karui baigiantis atvyko Vokieti

jon Gyveno įvairiose DP stor 
vykiose. Dirbo anglų karinome- 
nes darbo daliniuose. Išėjęs į i 
poijsį gyveno Mainzo apylin- j 

į^kėsp, ?uvo aktyvus LB nąrys ir į 
dosųus jog darbų bei Gimnazijos Į 
rėmėjas, .9

Gdbriūnaitė - t 
Frosch, VLB Stuttgarto apylin- |

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

EUDEIKI
GAIDAS-DAIMID

* ‘ Jt '

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07- SO,, HERMITAGE ĄVEN.UE
TeL 927-1741 —"1742.

■X s i

r' ' ' Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2554 WEST 63rd STREET 

j Yaiandoa; antoul 1—4. pę©į«t.

2ssšd«sdjeg 444-554=

— Evangelistas Billy Graham 
nuvažiavo- į. Rytų Vokietiją ir 
pasakė kalbą Wuertemburgo 
bažnyčioje, kur pamokslus sa
kydavo Martin Luther.

FLOKiUA
— Popiežius sekmadienį pa

tarė suvažiavusiems turtingų 
kraštų atstovams paskirstyti 
duona ir neturtingiesiems.

i Ęrosch, muzikos profesorių Tros 
[ ringępo. akademijoje, dvi dūk. 
Į ras Christiane ir Beatę, du sū- 
r Uus.Clęmęntą bei. Georgą ir bro- 
Į lj. architektą Vytautą Gabriūną 
į Vilniuje.
j Buvo, gimusi 192$. m. lapkr. 3 

priklausė katalikų patriotinėms d. į Voiketiją atvyko su tėvu, 

dos bendradarbis.
Praeitais ir i'

į okup. Jetuyą giminėms, ištekėjo ip sukūrė, gražią šeimą, 
dovanų, kaip

Tuos puošni us namus, žmonai;
mirus, Jonas pardavė ir nusipir-l

ALTo tarpininkavimo dėka, buvo, bet vaišės.. ■
\ - ’ • * e I

Amerikos vyriausybė tremti- Reikia priminti, kad abudu i 
niams. sudarė sąlygas imigruoti 
į šį pažadėtą, kraštą. Dauguma 
čia atvykome. J. Tijūnas su 
žmoną, įsikūrė Chicagojęr^s ga
vo. darbą Wabash geležinkelią, 
stotyje, 6. žmona, kaip kvalifi
kuota dantistė, gavo darbą pas 
dantistą dr. Atkočiūną Ciceroj.

•% -t, vijtį awvj/xv ou uvvu.

organizacijom^. Jonas yra span-’ po karo, Tuebingene studijavo.
/M /sčt z-« z4.r> »4k i r* ' ^♦1 5 • • •; filologiją. Buvo emigravusi i 

ąiais. metais nų-; JĄV-beą, bet vėliau, grižo, čia

liekas kitas.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Prostatos, inkstų ir šlapumą 
takų chirurgija. 

5025. CENTRAL AVĖ. 
SU Petersburg, Fla. 33718 

Tel. (813) 321-42M

— Chomeinio vyriausybė lai
kosi policijos ir fanatikų pagal
ba. Ilgai ji nepajėgs išsilaikyti 
jėga ir apgaule.

Lietuviai, kur bebūtų, mėgsta' ko kuklų burį’aliuką, kuriame j 
tupėti nuosavybę. Pirko, vienus, vienišas, gyvena.

*jr™—— -u.

RERKRAUSTYMAI

Udimii — Pilna apdraoda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

iL KRANAS. TaL%5-W«

— Irano pilotas Kyran Jahgų- 
pakir atsisakė grįžti į viduram
žių tironija Irane. Austrijos

pasibaisėtinu Chomeinio val
džios žiaurumų.

— Amerikiečiai reikalaują, 
kad Izraelis uždarytų savo įstai
gą Beirute.

'kitus, najnus ir, pardayę, Įsikūrė, 
Marquette Parke. Nupirko, gra-, 
žų šešių butų namą. Gyvenk ir 
nerėk.! Deja, viskas, Dįevo valioj. 
Žmppa susirgo^ ir... mirę prieš
7 metus- Vyrąs, šv. Kazimiero j- 
Liet, kapinėse pastatė- puošnų, 
paminklą.

1982 m. spalio 17 d. 12 vai. 
Jėzuitų koplyčioje kun. K. Kuz
minskas atnašavo šv. Mišias už 
žmonos sielą. Solo giedojo p. Ma
žeikienė, vargonais grojo muzi
kas Motekaitis.

Po šv. Mišių, mirusios vyras 
pakvietė dalyvius pietų į vieną 
Jėzuitų saliukę. Tai ne pietūs

------------- r
KINUOS LAKŪNAS PA

BĖGO Į P. KORĖJĄ
SEOUL, Pietų Korėja. — Ki

nijos kariuomenės majoras sek- 
j-madienj iš Kinijos atskrido į

T T • • T • <1 -I - , - .

, 2533 W. 71st Street
A. 1l 1410 S0? 50th Av^’ Cicero

Telef. 476-2345

.g

Korėją- Jeigu lakūnas būtų nu
nešęs majorą j Taivaną, tai būtų 
gavęs 2-milijonus rublių, bet jią 
sovietinių lėktuvu pasisukinėję,* 
Pietų Korėjoj ir nusileido ame- i 
rikieičų aerodrome. it

mirė š. m. rug-l. Tvirtinama, kad sovietinio. |
Juozas Černius, VLB Mainzo 

apylinkės narys 
piūčio 1 d. PaLidotas rugpiūčio Migo nuvežimas į P. Korėjų, yra I 
5 d. Mainz-Mor ibach Waldfrie- j didelis smūgis Pekino vyriausy- ’ Į 
dhof kapinėse. Laidojimo apei- bei. Tai parodo, kad lakūnas ga- i 
gas atliko, prie! kapo Vokietijos Įėjo pareikšti protestą prieš Pe- ■ 
LB bei Vasario Į 16 gimnazijos kino nutarimą tartis su Krem--1 
vardu atsisveikino ir gedulingas liaus valdovais. Bet šis žingsnis 
šv. mišias aukojo tėv. Alf. Ber- taip pat parodo, kad Kinijos ra- 
natonis. Laidotuvėse dalyvavo iš daro apsaugos labai silpnos.

ITRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4 aiksTrS AUTOMOBĮtlAAIS. PAST

l - -• . ....... A - .—K     *

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

IRU V KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

rai, 7mužiką, faipoĄ ir Magdutėa 
veda Stepo 

inkai. Biznio

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
MOVING

Apdraustai perkriustym^ 
M įvairiu iWvroy, 

ANTANAS YJUMA1 
arba

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje. 3 stoties 

WLYN, 1360 banga'AM, veikia sek- 
padieniais nuo 8 iki 8130 vai ryte. T**»i OLympic 2-1

CALIFORNIA A VR TeL: LAfaycO* 1-3171

0Pi

(JLACKAWK53

SET: RErubEfl 7-1211
H02M SOUTHWEST HIGHWAY, FWo. Hilu, HL

RADIJO ĮEIMOS VALANDOS 

šeštadieniai! ir setanalieniaii 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

trauliuojamo* iš mū«v 
" Atarquottt Parka.

Vedėja — Aldona Deukw 
ToIH4 778-1543,

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
-H L—- ■ - - CHICAGO, IL .40639

I r RADUO. PROGRAMA

’■ .i.. J K ..... -t
it i • i įį i Zj

4 ... ......... 1 ™ 1 111 .......

nas ir V _______ r
reikalais kreipts ( Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, Ę. 
BroWway, So. Bo#«n, Mm. 02122. 
Telefonas 2W-O489. Ten pat gau
namos. “Naujienas”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir lis- 

tuvišku dovanu.

For constipation relief tomorrow 
reach forEX-LAXtonight.

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

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE RROĘESSĮON^F^.

©3TEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D. CVS, WILL MORE THAN ' 
DOUBLE their present 
NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TOOY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS. 
JN THE NEXT ZO YEARS/

CkieafM
Lieti viv 

Laidetivi^

Aaoeiacliee

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TJP3 OH

O-'-3 ARt FULLY LICfNSFDTO PRLSCWBC- 
ftRUOįS, PERFORM SURGERY ANPUTlLtZi 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEAMf FOR TREATING INJURYAltoCTSIAS^ 
INCLUHN8 THE USLC* MANIPULATIVE j 
THERAPY

Although only Fh 
FTRGK NT OP TH< 
SIC!AN POPULATION

Primary reason 
FORTH! PROFESSHX^. 
gAPlD GROWTHttTKt| 
SMPHA5I4 IT PLACE# į 
Oft TRAMINO 6FNtRAL; 
PRACTITIONERS.

/r i
? >3

ambulanso 
PATABMAVIMAf

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOM MIESTO 

DALYSI.



V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

L^-^l

f 3

Vladas Fu t vis

pasikalbėjimas Pūtviui; Tasai 
davė įkvėpimo pasakyti ypatin-! 
gal stiprią kalbą ap:e tautą jun
giantį šauliškumą. Klausytojų 
dėmesys buvo didelis. Atrodė, 
lyg spinduliuojanti tautos atei
ties idėja buvo čia pat, taip ar
ti, taip apčiuopiama. O Vladas 
Pūtvis stovėjo prieš mus, kaip 
tos idėjos šauklys, širdis ir, ro
dos, visą kambarį pripildė šilta, 
draugiška, broliška nuotaika. 
Nebesigirdėjo po’to ir Krupavi
čiaus ginčo su Smetona. Svečiai 
skirstėsi namo, pajutę, kaip jie 
vienas kitam artimi todėl, kad 
yra lietuviai. Tokių vakarų gy 
venime nedaug tepasitaiko...

Kaip aukščiau minėta, Pūtvis 
sąjungos viršininko pareigas ga
lutinai perdavė maždaug pusan
tro mėnesio prieš išleistuves, 
būtent, 1933 metų spalio mėn. 
Į d., neušilgo po to išvyko į kai
mą ir Kaunan grįžo tiktai lap - 
kričio antroje pusėje, drauge su 
Emilija Pūtviene mano telegra
ma atkviestas C. V. pirmininko 
V. Krėvės - Mickevičiaus pave
dimu.

Įdomiu sutapimu, greit po spa
lio 1 d. išvykdamas provincijon, 
Vladas Pūtvis šaulių Sąjungos

:e>:

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

i

Olandų kareiviai, kurie

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIIJ A3IERIK0JF
yn aenlaimia, didinusia Ir turtingiausia lietuviu fratemaUnĄ 

Unisacljc, lietuviams ištikimai zarnauĮanti jau per 92 metu*

— atlieka kultūrlniua darbus, gelbsti fcr kitiema, rurfe zuot
d aibus cilrba- * ' ’ ’

temokėto daužia- kaip AŠTUONIS MILnONUS doisrti , 
apdraudę savo nariams.

— Apdraudžia pigiausiomis kainomia neie^ao j>eiuc. na- 
rtama .patarnauja tik savišalpos ’pfcgrintfiT ’

KIfkrienas lietuvis ir lietuviu dnugjtr 
Sūri vienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdraudė —
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, neltumČiaji 
aukotojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

^La^ Talkus apdraudžia pigia terminuota apdriuda: už- J 
5LC00 apdraudof tuma temoka tik $3.00 metama.

SLJk — kuopu vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopų veikėįus Jie Jurai 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti. ‘

rl

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
- Kaina —S3, persiuntimas paštu — §1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Ii KURIAM GALUI MOKĖTI
IF DAUGIAU?
| PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
£' AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE

NUO S300 KI SI,000

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

’Chrysler” New Yorker 

f BAIZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER ’ IMPERIAL 

8 - PLYMOUTH • K CARS 
| “U WILL LIKE US” 

Į4030 Archer-VI 7-1515

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKsOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdėmius gydy* 'j 

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atAiminimUA

A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pa\ lięfia 1905 
metų įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
lusirūpiufaną------------- -------------------------------- jg.oO

Dr. A. J. Goqgen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _ ___________

Minkštais viršeliais, tik_________ -

A. J. Gu<se6 — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Ilk -

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms,

i

T*L am M-SUt

—

Galite kreiptis Ir tiestai i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

Sergeants
SEN1" R v* S 

Flea & Tk> Oyiac

■

$4.00
13.00

* Edvinas ir aš apsivedėme 
jau prieš dvejus metus, bet aš 
tebeturiu nepaliestas jo sutuok
tuvių proga duotas duvanas — 
tosterį ir prosą.

karinę vadovybę paliku ne savo 
priešininko, bet draugo rankose. 
Spalio jnėn. 2 d. įvyko LSS cen- * 
tro valdybos posėdis, kuriame 
buvo nutarta nuo spalio 3 d. lai
kinai sąjungos viršininko parei
gas pavest Mikui Mikelkevi- 
čiui. kuris tuo metu dar ėjo vir
šininko pavaduotojo pareigas. 
Apie tai buvo paskelbta sekan
čiam įsakyme: "kaulių Sąjun
gai įsakymas 84Nr. Kaunas. 
1922 m. spalio mėn. 4 d. Sudė
ties ir Instruktavimo skyrius. 
Neturėdamas galimybės Lietu
vos šaul:ų Sąjungos Viršininko 
pareigų priimti ir eiti, kol nėra 
atlikti visi mano paskyrimo for
malumai, pavedu mano padėjė
jui šauliui Mikelkevičiui Mikui 
nuo š. m. spalic 3 cL eiti Sąjuiu1 
gos viršininko pareigas. Pagrin
das: Šaulių Sąjungos centro 
valdybos nutarimas iš 2.X.88 m. 
100 Nr. Kapitonas Kiemaitis, B. 1 
Kemžšis, Sudėties ir Instruk
tavimo skyriaus viršininkas.-’ 
(Trimitas, 1922 m. spalio mėn. 
28 d., Nr. 42, p. 27). Kpt. P. Kli. 
ma;tis turėjo sutvarkyti įvai-

— Petrps GalinaU'kas. iš Mar
quetie Parko, rašo: “‘Siunčiu 
money orderį sumoje 65 del., 
kuriuos prašau padalyti sekan
čiai: laikraščiui Naujienos 15 
dol., kalendoriui- 3 dol. ir pa-

rius formalumus su kariuome- lengvinti Naujienų sunkią fi-! 
nes vadovybe. (Prieš pareigas nansinę' naštą 17 dol. Linkiu I
perimdamas jis buvo atsargos Naujienoms kantrybės ir iš-į ? 
batalione).

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS

Lietuvių Kultūros Balzeko 
muziejaus patalpose š. m. spa
lio mėn. 20 d. 7 vai, vakare bus 
ruošiama grafikos meno ir foto
grafijos technikos paroda, kuri 
bus dar papildyta vaizdais iš .vy 
kusiu 1980 met. International 
Amphitheatre slidinėjimo var 
žybų, kuriose dalyvavo ir lietu
viai.

Ont, Juozas Rastenis, iš Hot liuku kairėj įvažiavimas, 
Springs, Ark., ir J. Stanaitienė, ženklintas vėliavėlėmis, 
iš Marquette Parko bei A. Švit
ra, iš Austin, Texas, ir Julius 

šią parodą ruošė Lietuvių Kil-’ Timpa, iš Chicago, BŲ — po $5.
Amerikiečių Policininkų Nuoširdi padėka visiems?"

— Saleziečiu nuosavvbė, Cė- 
dar Lake, Ind., neseniai nupirk- Į 

f ta Gerojo Ganytojo Globos Na-j 
► niu, šio mėn. !

mės
Draugovė.

Visuomenė kviečiama šią pa
rodą aplankyti.

Edward J. Mitchell, 04 j / t j x | 7io,ieskosavoi<esersTrakienes Ala vandalizma Londono transporto _z __ ___  24 d. (sekmad.) . ■ . -7. _ . x v 1
Draugoves prezidentas. nuo j Val. popiet atidara apžiū-

■■ — ■ --=1 rėjimui. Visi kviečiami atvykti
— pikniką. Bus galima

§ gauti-valgių ir gėrimų bei pasi-

— Mr.rytė ZalnL, i aslų Pigaus, 
pratęsė preniun ra a ;r pr'dė o 
$101 Naujienų paramai. Širdin
gai dėkojamu už nuclaUnę pa-

1ST ATI FOR SALĮama.

>

SteMt ŽMni — Pardavimui 
RIAL ESTATI FOR IAL2

— Cleveland o, Ohio, ĄLTo 
skyrius, per savo iždininką B. 
Namį, atsiuntė $25 Naujienų pa
ramai. Dėkui.

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIŽIŲ.

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

♦ NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ‘ ‘ :

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

kų tinkliukus, dabar gavo leidi- mas. Savininko paskola 1Q%. 
v. . , i Brighton Parke.mą nešioti auskarus.

— Au^u’t Krygc.is, iš Man- 
chei^erio, New ilxnp hire, — 
naujas Nai-jknų skaitytojas. 
Jani dienrašti užsakė jo sūnus 
Vidmantas Krygeris. iš Lcnrfo.i 
deny, New Hampshire. Ačiū.

— L. Osekas, iš Toronto, 
Ont., pranešė, kad praleis žie
mą St. Pel -xburg, Flcridcje. 
I)ėkcj.< 
remti.

ąžuolynais, ežerėliais, 
• kalneliais, kur planu ojama 

- » xt v- j. j., ! įrengti patogius globos namustvermes . Nuoširdi padėka. L . . . .? r , v . .r bei pastatyti didžiulę lietuvių
— Sekantieji skaitytojai pra- koloniją. Neturį susisiekimo 

tęsė prenumeratą vienerienis priemonių—-skambinti 436-7878 
metams ir pridėjo Naujienų ’ (Šimaitis Really), 
paramai: X Briedis, iš Lemont.! Iš Čikagos važiuoti Dan Ryan 
III. — $20/ J. Maziliauskas, iš expresu į Indianą, ligi 41 South 
Toronto, Ont. — $15, Tomas (Indianapolis Blvd.). Įsukus va- 
Miglihas, iš St. Petersburg žinoti į pietus 10 mylių, ligi ke- 
Beach, Fla. — $13; po $10 —j Ho 231. Pasukus į jį, kairėn, už 
J. Jurkūnas, iš Beverly Shores, 2 mylių yra rodyklė dešinėn 
Irid., St Jonaitis, iš Stayner, “Cedar Lake”. Tuo nauju ke- tanijos pakrančių 182 naujos, 

„ . , , pa- naftos ieškojimo zonos. Didžio
sios naftos kompanijos turės 

Nuo Marquette Parko tik 1 pirktis leidimus vykdyti gręži-' 
-valanda — 40 mylių. Laukiame j mus tose zonose. Vien tik už lei- 
didelio lietuvi! būrio. Lietaus dimus valdžia tikisi gauti apie.
nebijoti — yra daug vietos vi
duj. (Pr.)

Vygontaitė-Gadeikienė Elena,Pra

j rytės - Petronėlės, Prano, arba 
jos dukros Trakytės Barboros, 
gyvenančių Vokietijoje. — Bessie Truman mirė anks

ti pirmadienio rytą savo na-
, muose nuo širdies priepuolio. Ji j

1960 m--išsikovojo"nešioti plaū-buvo' 97"metų -amžiaus.

— Netoli Londono miške ras
tas 7 pėdų ilgumo lėktuvo spar
no gabalas. Prieš du mėnesius, 
į Zimbabvę skridęs britų oro li
nijos lėktuvas laimingai misi-' 
leido be sparno dalies.

i

— Britų Energijos departa
mentas paskelbė, kad kitais me
tais bus siūlomos rinkai Di Bri-

100 mil. svarų.

' — Nuo spalio 22 d. bus padi
dintos iki 200 svarų baudos už

traukiniuose.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
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

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.):

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymą knyga 

‘‘Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni' ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 35.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau$ 
jadėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomi; 
ormomik

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoj*

$2.00

KULS 
FLEAS,TOKSI

IGB- Am . Kito Teki PATS SKAITYK IR DAR Ki 
TUS PARAGINK SKAUTO

6 — Naujienom, Chicago, 8, DI. Wednesday, October 20^ 1982^

Wl 1
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto ieldl®^. 

Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 
sarantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tek 927-3559

DĖMESIO
62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automcbllic 
Liability apdraudimas pensinis- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS - 

4S45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 
, Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717

*

Pardavtmaj Ir Taisymai - 
2644 WMt r»th StrMf 
T»L REpvWlc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

I P. NEDAS,: 4059 Archer Avenue, 

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

f
M. ŠIMKUS Į 

•Notary Public, . < \
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450; 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, -pildomi pilietybės pra 1 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

Sire Urr. fr*

4064X . 42A4454

F. Aera*
not 94 w. m H

i Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

Tel 776-5162
2649 West 63rd Street į 

Chicago, UI 60629 % ■

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

jr V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. K««ki. Ava. * 
Chicaga, I1L 60629

’ Tel: 778-80^0




