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PRANC KARIU ILIBA
PO HELSINKIO GRUPIU UŽDARYMO 

- POSŪKIS I POGRINDI?
_ -J . , - ’ * ’

Rugsėjo 8 d. Maskvos “Helsin
kio Grupė” užbaigė savo veiklą. 
A, Sadharovo žmona Jelena G. 
Bohner išdalino užsienio žurna
listams pareiškimą, kuriame sa
koma, kad prie to žingsnio pri
vedė areštai rr deportacijos. Pa- 
r iškime taip pat informuojama, 
kad įkalinti visi Armėnijos, Gru
zinuos, Lietuves h* Ukrainos 
“Helsinkio Grupių” nariai. Tik
rovėje dar nesuimta Šiauliuose 
gyvenanti Ona Lukauskaitė-Poš 
kienė, o Tomas Venclova tebėra 
grupės narys JAV-ėse.

- JAV Kongreso Euęppos Sau
gumo -ir Beudradarbiavirno Ko
misijos (CSCE) pirmininkas 
Dante.'B; Fascell (D., Fla.) pa
reiškė,, jog jis “apgailestauja so
vietinę represiją. kuri privertė 
maskvinę ‘Helsinkio Grupę” už 
baigti savo “kilnią veiklą”. Jrs 
pridūrė, kad Sovietų vyriausybe 
“sistemingai represavo Mask
vos, JUkrainos, Lietuvos, Gruzi-

peš: dabar kalinami 38 tų gru
pių nariai nuteisti 355-iems mė- 
tams ’kalėjimo”. Fascell yra įsi
tikinęs;-kad “nepaisant Sovietų 
tvirtinimo, jog jie ‘išnaikino’ di- 
sidentizmą Sovietų. Sąjungoje, 
sovietų piliečiai nesiliaus žodžiu 
gynę savo teisių, o mes Vaka
ruose ir toliau ginsim jų teise

* taLdarydT’. _• - /

-Ukrainiečių/kilmės sovietolo- 
gas Bobdan Nahaylo neseniai 
Londpnn Times dienraštyje 
(Europos Lietuvis, Nr. 35, 1982) 
rašė, kad atvirų Helsinkio gru
pių sunaikinimas pakeis rezis
tencijos pobūdį Sovietų Sąjun
goje. • Privertusį disidentus eiti 
į pogrindį, Sovietų valdžia už
baigė atvirą “legalią” pasiprie
šinimo fazę, bet toji “pergalė“ 
gali būti bevertė. Dabar valdžiai 
kyla pavojus susidurti su slaptu 
ir kovingesniu pasipriešinimu, 
kurio vadai įsitikinę, jog be
prasmiška reikalauti iš Sovietų 
valdžios, kad ii laikytųsi savo 
įstatymų ir gerbtų tarptautinius 
susitarimus. Anot Nahaylo, tok 
sai posūkis į pogrindį jau prasi
dėjo, jis mini ir naują savilai- 
dinį laikraštį Lietuvoje. Jam 
dar nėra aišku, ar veikia “smar
kiai praretinta lietuvių grupė“.

Nahaylo kritikuoja Vakarų 
spaudą už nepakankamą dėmesį I 
rezistencijai Sovietų Sąjungoje 
ir perdidelį susitelkimą į įvykius 
Maskvoje. Pvz.) 19/7 m. Vakarų 
spaudoje buvo plačiai linksniuo
jami Orlovo ir ščaranskio var
dą!, bet ap.daug girdėjosi apie 
Rudenko, Petkų, Arutunianą ir 
Rostovą? — klausia Nahaylo.

(Elta)

PRIE ŽEMĖS ARTĖJA 
HALLEY KOMETA

• CALTECH KALNAS. Kalifor
nija. — Astronomas LNlwsrd Da
nielson, anieriiketis, iš Poloniai- 
kalno jau pastebėjo Halley ko
metą, artėjančią prie žemės. 1

-Halley kometos uodiga nu-1 
švietė žemę 1910 metais. Dabar 
ji-nušvies žemę 1985 metais. Ji 
aplanko Žemę kas 75 metai. j

Technologijos instituto asiro- ’ 
nomai vartojo 200 colių dydžio 
teleskopą. Jie gali pastebėti dan- 

;gaūs kūnus, kurių paprastai 
akimi niekas negali pastebėti. Į 
Teleskopas pastebėjo neaiškią 
dėmę. Ta dėmė buvo 50 milijo- • 
nų kartų silpnesnė negu pa-’ 
plasta akimi galima įžiūrėti. ■

Kometa priklruso C"":s > 
mažajam žvaigždynui

HaHey kometa priklauso Cą- 
nis mažajam žvaigždynui. Ji su-; 
kasi; ‘^aip^*^nVtoė. ifūšą; že
mė apsisuka aplinkui Saulę pėr 
vienerius metus- Halley kome
tai apsisukti reikia 72 metų, 
4 ■ mėnesių ir 10’ dienų.. Be to, 
kometa dar turi prisitaikyti prie 
besisukančios žemės. Konietai; 
pasiekti žemę reikia 75 įiėtų. f

i 10,000 KROKUVOS GYVENTOJI^ LY- 
eitą p^tįtadienį. “iki šio. in^fo ’ DĖJO Į KAPUS NUŠAUTĄ JAUNUOLĮ

ANTRADIENĮ POLICIJA VAIK^įįįL4<4JĖT TRĖČLV 
DIENI NUTARĖ I lAIDOll/itfe NįSlKETT

Jeigu kas būtų dar baudęs Leni
ną liesti, tai būtų suplėšęs dra
bužius ir susipįaustęs odą.

Minia; eidama į kapines, tu
rėjo pro tą aikštę eiti. 10,000 
žmonių praėjo pro skarda apka- 
linėtą Lenino paminklą, akmens 
į jį nepaleisdami. Kada eisenai 
reikėjo eiti pro paminklą, tai pa
lydovai nusisuko Į priešingą 
pusę.

Policininkas paleido 
šūvį j Vlosiką

"gdanas Vlosikas buvo elek
-3 darbininkas. Jis dalyvavo 

streikuojančių Nova Hutą plie
no dirbtuvės darbininkų de
monstracijoj. Minia buvo susi
rinkusi netoli šv. Marijos Lenki
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Indijos vyriausybė Įsakė šauti į si :hus triukšmadarius, pradėjusius nai
kinti miestų įrengimas, senus paminklus, krautuves ir namus.

Vyriausybė norį atstatyti tvarką.

niekas; tos denies: rnėmalčį^ės j 
niekaš; neturi ytpkffif didelioį'sir, 
galingo.teleskopo. Visi pasirito- • 
šę. lankia HaHey kometos. <bėt 
jie pirmus spidnulius pamatys 
tiktai -ateinančiais metais. Astro
nomas visiems 'pranešė, kad ko
meta skrieja tiksliu kebu ir už 
poros metų visi astronomai ga
lės ją pamatyti. Kometa yrą 
virš bilijono mylių atstumoj 
nuo Saulės.

— Gvijanoj rinkimus gali lai
mėti opozicijos vadas Jagan.

KALENDORtLTS

Holley kometa artėja

Spalio 22: Pilypas, NorbutasJ 
Mynė, Gedainis, Budė, Railis.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 6.
Osaa saulėta^ ____

NOVA HUTĄ, Lenkija. — 
Praeitą savaitę Krokuvos polici
ja nušovė 20 metų jaunuolį, da
lyvavusį streikuojančių Nova 
Hutą plieno dirbtuvių darbinin
kų protesto demonstracijoj. Po
licijai buvo įsakyta-.nešaudyti į 
demonstrantus, bet viena kulka 
netyčia buvo paleista ir patai
kiusi į Bogdano Vlosiko galvą.

Susidūrimas su Jaruzelskio 
. smogikais įvyko antradienį. 
Strikuoj an tieji darbininkai ne
kreipė dėmesio-į smogikus, šie 

laidotuvių daly- 
bet nepajėgė jų

policija nutarė

j apipylė visur 
’ vius vandeniu, 
. išvaikyti.
I Trečiadienį
pasitraukti ir nesikišti į laidotu
ves. Nova Hutą priemiestyje 
susirinko virš 10,000 lenkų. Jie 
lydėjo nužudytąjį į kapus. Paly
dovai nešė plakatus “Tegyvuoja 
Solidarumas!”, “Solidarumas — 
lenkų gyvybė” ir panašiai, Nie
ko demonstrantai negadino, tik 
nulydėjo nužudytąjį ir išsi
skirstė. s

Bandė nugriauti 
Lenino paminklą

Komunistinė Lenkijos valdžia 
j Nova Hutą aikštėje buvo pasta- 
‘ čiusi Lenino paminklą. Streikuo
jantieji darbininkai bandė sta
tulą nuversti/gerokai ją apdau
žė, nulaužė rankas, nulupinėjo 
ausis, bet nespėjo jos nugriauti- 

, Jaruzelskio smogikai guminėmis 
! lazdomis ir vandeniu gynė Le
nino statulą.

Apdaužytą Leniną negalėjo 
palikti. Krokuvos valdžia atsiun
tė specialistus rr apvedė visą pa- 

I minklą dantyta aštria skarda.

<<. JYaoecb Mitterand * 
Prancūzijos. į>rez. Mfteran- 
das^prižadėjorgasiųsti dau
giau karių į Libaną Jaikai 

atstatyti.

LIBANO PREZIDENTAS PRAŠĖ 
30,000 KARIU TAIKAI STIPRINTI

Iš PARYŽIAUS GEMAJEL IŠSKUBĖJO J ROMĄ, 
PASIMATYS SU POPIEŽIUM JONU PAU.IUM II

PARYŽIUS, Prancūzija. Li
bano prezidentas Amin Gema- 
jel, naktį skridęs per Atlantą, 
trečiadienio rytą pasimatė su 
Prancūzijos prezidentu Fran
cois Milerar.du ir prašė prancū
zų pagalbos taikai palaikyti. 
Prez. Geniajel prašė prez. Mite
randą pasiųsti žymiai daugiau 

• kareivių į Libaną.

Amerikoje prez. Gemajel tvir- 
; tino, kad Libano vyriausybei Bū
tinai reikės 20,000 užsienio ka
rių taikai Libane palaikyti. Ge- 

jmajel įrodinėjo, kad Izraelio ir 
, Sirijos karo jėgos būtinai priva- 
jlo iš\ykti iš Libano, bet Libano 
kariuomenei būtinai reikalingas 

j žymiai didesnis .Mierikos, Pran- 
< cūzijcs ir Italijos karių skaičius, 

t kad krašte būtų taika. Libane 
yra daug kovai pasiryžusių pa
lestiniečių, bet Libano karo jė-* 
gos, Amerikos, prancūzų ir ita- 
1ų. karių padėdaluos, g:lėtų jdos 
suvaldyti.

Į Prancūzijos prezidentas, 
įklausęs dabartinę padėtį Libane Į 
! ir libaniečių didelį norą atsi
kratyti izraelitų ir Sirijos ka
rių, pareiškė Libano preziden- 
tu i-, kad Prancūzija pasiųs dau-

jus Karalienės bažnyčios.
Minia atpažino, kad jų tarpe 

yra paprastais drabužiais apsi
rėdęs policininkas. Žodis po žo
džio, protestuotojai pradėjo ar
tėti prie persirengusio lenkų 
priešo. Policininkas pasileido 
bėgli. Jis patraukė prie bažny
čios- 
jauni vyrai 
vytis, prašydami kitus sulaiky
ti šnipą.

Bėgantis prie bažnyčios prisi
glaudė ir paleido kelis šūvius 
į minią. Nova Hutą gyventojai 
žino, kuris policininkas paleido 
šūvį į Vlosiką. Jam bus H'bai 
sunku gyventi Nova Hutoj ar 

; net

kraustyti užsieniečius. Preziden
to Mrterąndo ir prez. Gemajelid 
pokalbius klausė Prancūzijos 
premjeras Pierre Mauroy, užsie 
nio reikalų ministerial ir kiti 
pareigūnai

Prancūzijos prez. M i terandąs 
prižadėjo pasiųsti daugiau ka- 

i rfų. bet pasitarime nenustatė, 
i ir pradėjo bėgantį kjek karių Prancūzija dar pa-

me nei iškraustyti palestiniečius, 
o kitos prancūzų karo jėgos bu
vo pačiame pietiniame Libano 
gale ir saugojo sienas nuo Išsi
veržiančių izraelitų. Palestinie
čiai nušovė ne vieną prancūzą, 
kai pastarieji bandė artėti prie 
palestiniečių laikomų kareivi
nių.

Prez. Gemajel Paryžiuje pasi
matė su drūzų musulmonų vadu 
Jumblatu. Pastarasis savo baką 
atidavė Amin Gemajeliui, kai 
buvo renkamas Libano prezi
dentas. Jumblatas balsavo už 
Bašir Gemajelį Libano prezi
dento pareigoms, o kai jis buvo 
nužudvtas, tai savo baisa atida
vė Aminui Gemajeliui. Jumbla
tas yra pasiryžęs bendradar
biauti su kitomis politinėmis 
Libano partijomis tabs pačiais 
pa gr;n(114 >, ik uriais 1 £ g n iecJi ai 
šinUm;viu.s b e n d r adarbiū vo. 
J*rcz. Gemajeliui labai svarbu 
palaikyti ryšius su šimtmečius 

iš- Libane gyvenančiais dryžais.

Iš Paryžiaus prezidentas Ge- 
maje’is išskrido į Bomą, kur jis 
jau turi sutaręs pasimatymą su 
popiežium Jonu Pauliu II. Jis 
jau prašė popiežių atvykti į Bei
rutą prieš pačias Kalėdas. Po
piežius norėtų arčiau susipažinti 
su senais Libano krikščionimis 
ir užmegzti artimesnius santy
kius. Manoma, kad dar tą pačią 
dieną prezid ntas Gemajel iš
skris į Beirutą.

Iš minios išsiskyrė keli

Krokuvoj.

NUBAUDĖ SIDABRO 
SPEKULIANTUS

NEW YORK, N.Y- — New 
Yorko biržos vadovybė tiečia- 
dienį nubaudė Bache bendrovę, 
1980metais leidusią Hunt šeiniai 
supirkinėti sidabrą ir privesti 
visą sidabro prekybą prie dide
lės krizės.

Bache bendrovė žinojo, kad 
Hunt šeimos nariai supirkinėja 
sidabrą. O kai savo rankose tu
rėjo didesnį sidabro kiekį, tai 
pakėlė kainas. Bacr: bendrovė 
turėjo laiku įspėti biržą apie 
Hunt šeimos veiksmus. Ji to 
nepadarė.

Iš visko matyti, kad Hunt šei
mos narui buvo susitarę su 
Bache bendrove.

— Opozicija pranašauja, kad 
Gvijanos prezidentas Burniniu 

siųs. Dabartiniu metu Libane pralaimės artėjančius rinkimus, 
I yra 1,600 prancūzų karių. Vieni nes paskutiniu metu jis visai 

‘/atvyko padėti Libano kariuo- nesirūpina Gvijanos reikalais.

— Toronto “tiesioginio veiks
mo“ šalininkai tvirtina, kad ji< 
išsprogdino Toronto dirbtuvę, 
kuri gamina Amerikos raketą 
kelią rodančias dalis-

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $ 134.

Visa Minesotos ir Wisconsino šiaurė 
vakar buvo apklota sniegu.



sisklrtjrhį, — paaiikiao kahdi- 
dątai • * •

' Kedagubia PKA.*
KJtusimu* ir medžiagą slysti: 4436 So

SULAS
Washtenaw, Chicago, IL 60W2

V metai
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VISUOTINIO GYDYMO NEMOKAMO
■ ĮGYVENDINIMO REIKALAS

Kiekvienas veiksnys ir logika 
rodo, kad toksai svarbus daly
kas, ka p žmonių sveikatos prie- 
žiėrd Ir figų gydymas neturėtų 
bffii ff&Hktas privatinei prakti-

’Suvisuomenintas nemokamas 
žmonių gydymas galėtų daug ge 
riaų visu sveikatą aptarnauti.

Nūdien papiast^š dhrbo žtnbH 
gtls neišgali užsimokėti nė už li
goninę. nė už gerą privatinį pa
tarnavimą bei vaistus.

’ - Tas yra mędicinos ir dentiste- 
’rijps srityse.' Pastaroje srityje^ 
kvtr žmogus negali -gauti ‘ gero 
paląmayimo, be dantų “gydyto-- 
no honoraro, dar ir naudoj amu 
/rhSlžiaga brangiai kailiuoįa. * t 
į/Nūnai, vis labiau'. ir - garsįau 
'jįaf^ama apie medčino^ ir^ ■ deip. 
'tisterijos nemokamo\gydymo ivą 
diinL < i / F
t vTuc klausimu kalba ne vien 
tik-ilirbanrieji, bet i^ aukšti/vak 
dįos' pareigūnai, , mokslininkai' 
j'if hėt jau senatoriai.* pripažįsta 
• nemokamo gydymo įvedimo- bū-^ 
tnnima. *. • .: • . 'A:/- / • - ’
■ ^Nįeseniai .• senatorius Edwad 
Kennedy- važinėjo "po iyafriųs 
sVakatū Europos' kraštus ’ ir 
Jyrinęjo. V visuotinio, . socialinio' 
tir^udimp pasekmes. ' 

nA^Grįžęs/iš Europos, štai ką se-< 
natorius- Kennedy pasakė: 
s Amerikoje .anksčiau 'ar vė-•- ■ - , 
?!i£v pilnas'; soc’alinis draudimas* 
ir' nemokamas gydymas bus 
įgyvendirltas.” / . į j
i:vMums atrodo, kad Medicinom 
jr4 Odontologijos draugijos ban
do įpiršti savo gydymo planą, 
A’fetbje nemokamo gydymo:

Ar toks planas galėtų pagerin
ai daibo žmonių sveikatos padė
tį? Esame įsitikini, kad visiški 
negali.

Tą įtakingi valdžios p#fbigtL 
nai gerai ž:no. Daugdttia iš jt 
visų 100 C reikalauja neffiokfi- 
mo medicinos ir odontologijoj 
socialinio draudimo įgyvendr 
nitrid.

. Ydidžiai ligonines paėmus sa
vo žinion, d&tbd žmogui nerei
kėtų bijotis, jog gydymas per 
daug kainuos, o ir gydytojui 
nereikėtų derėtis honoraro su 
pacientu.- ( . .v *
, Musų krašte nūdien galioja 

1 labai negražūs rungtyniavimas 
ir privatus dalerių gau^yipas, 
verčia' medicinos j gydytoją Įbu^ 
paprastu žemoj? rūšies yer^liųhęi 

’ku-bįznreriūm. kurisf 
duotu už dolerį, net’ savo j stirti; 
muosius asmenis.

Užtat gydytoją per'dau^neT - 
galima kaltinti, nes /yišųęmeū^ 

-kuriai - jis - tarnauja \dsą/gyyėnir; 
rhą, juos .per daug, nesirūpiną:/

Gydymą suvisuomeniprū^ duo’š 
maudos-ne vien įik pacientūi,bet, 
ir medicinos gydytojui/ ’1 ■_

Gydytojas atidirbęs šešias va? 
landas ligoninėje arba kabinete 
likusią dienos dalį galėsi .būti' 
•laisvas žmogus. kaipJr kitT 
-iės. Nūnai med. gydytbja^/nė- 
ra.laisvas nei dieną,- nei.,iįaktį! 
. Kodėl nemokamas soc. jirau/ 
dimas yra kutinąs šiame'krašte; 
Todėl, kad dabai' esantieji svei
katos centrai neatlieka savo už- 
lavinto. ;

Kariuomenėn savanorių- ėmi
mo centru duomenys štai ka

V •/ «■

— Nifo gSHfiySą pavaža pa
krypsta.

— Nuo Kazimiero veršis atsi-

M

DOLERIS

Doleris proto mums duoda, 
Doleris — kvailo paguoda, ** 
Doleris — kipšas baisus, 
Doleris meilę gamina, 
Doleris ardo šeimyną, 
Dbi^ris' perka namus;
Doleris nuperka mūs.

Balįs PavhBažys./ 1

— Nuo Jurgio Dievas daržinę 
atidaro.

— Kumeliukas nuo kumelės 
pavalkų nenumauna;

—Vargas daug gali,o badas ir 
itiėkynas (pelus) ėda.

♦ $ »

15 MOKYKLOS DARŽŲ

— itarvė savi# Šorų įsi- 
6r#fe f liūnS ir papildė savi- 
žudystę.-

— Kas turi šunį ir bėgioja ne

M? K;
4 \ v^'4

Čiurlionis ; iritoS. šOMta finale •.

BUVO-IR NEMATĖ c -
Sbviefų karininkas Maskvo- 

i jė susitiko seniai beregėtą drati-

— Alioša, tai tu.iš,Čekoslov3u 
kijos grįžai? Pats savo akimis 
matei kontrevoliūciją? •

— O, - taip, ’savo akimis ma- 
l čiau< — patvirtina AlidšaL

— O kur mūsų draugas Fedo
ras, kurs taip'pat buvo’ išvykęs į

< Čekoslovakiją? , //. ’

' — Kaltinamasis pastūmė mer
gins ir ta virsdama mlšilau- 
žė ranką, kuri pati parėjo ria- 
rtio... .

■> pAbkutinis ŽODIS
* - 4‘ *A *

'.J— Kaip baigėsi tavo barnis su 
žmoną?> ■’
f— Baigėsi tuo, tkad pakuti, 
nis žo<&'$ūvo-Briano -

Tai .retĄs atsitikimas! Ką

Paikiau,- ^egu^zięoja i

PIANISTO MANIGIRDO MOTERAIČIO KONCERTAS j

S; I irt u kainom: ddvn L-Jth
died į. 3 vai. p. p. Jaunimo Ceu-; pehsininkams — 4» 
ro didž oje salėje. 5620 S. Cla
remont Ave., Įvyks panirto M.
Motekaičio koilcertas.

Bu> išpildyti šie kūriniai:

1. A Keyboard AHėgro-Arhė
2. Sonata, op. 54 — ®ėethOv€dt

—'Kepeniu 
šnk 's~Gi fideLLC 
- (kidtnr^kierri^

4. LieiOw į 
Rondo

6. Viz ja

rodo tik 
nu vyru 
septyni y 
iriomis * n'v. . ....... .... ....

Kodėl taip- yra? .'/'Todėl, •* jog 
nėra kas jfį.,0
kaip sū šių diėif§’^f^&cj^s vai
kais? ' Jų betadrbsios- ir Santą 
sveikatos stbviš?‘ '- «/ ’• .

Surinkti, statištilrbs- duomenys 
rodo, kad 98% 
rus , išpūyušitis, pūliuojančius 
dantis; 60%/ 
suminkštėjime 70% -tūri 
širdies sutrikimus^ o kur/dar vi-1 
sos kitos ligos,” kurios ant jų by- katos priežiūrą-, 
rėte byra ' . .

loja

cijų 
kaip

mo

— Fedoras'dabar yra; Sibire, r1- v
—atsakė Alioša. ■ į

— Sizife?. Kas-atsitiko?
—Mat, jis Čekoslovakijoje bu-'

vo ir kontrėyolidcijos/nematė...
■ j ..Metropolitan ^Lif ė s InsuSįttfce

, 0*1 ir*kitų gyvybes apdraudošęSėS^' 
įv^f-Į Manijų statistikų-duomėnf>/M'

M kad širdies*. ir vėži^* Jigįs 
štcfvir pirmoje.Vietoje,’:O fcctr yi- 
šo^Htoš^ ligos?

Tšis aiškiai parodo, kokfe rtfis 
diferi apverktina žmonių sve&Š- 
tbš" priežiūra! > : f - V

Tokioms apdįikybėmš esant, 
tik vien neniokatnas . syciaHniš 
draudimas su mediėiiios i'r dem 
t|sten jos gydyit&r ^tegsli - 
Imti apiėšitą . ‘ . ___________ ( .
brangią šio kn^fztnonlų-.sveL gracijos būti, niškas gali nežinoti.

. ūjėrttaš, / mirŪSd: padarytas Tci- j TARY BINTO MILICININKO 
tiems asmenims girdint.

; a s . ; r - 4. *

Gyd. G.

f ' MOKSLAS . - •• ... '

I Kartą du vaitai-‘eina" iš md- 
i kyklos ir gi^ęij^ši; dienas sakė,

• lęfk M^atvyau į JAV-bės*1 T“ 41 b snlras *4--, 
dvėjtK Šlėtus'ir dabar pa-' ko, kad iie. Pamatę stovintį pa- 

gėidštgtl ^adt^'tbRį-darbą, kuris kelėje milicininką, eina pas jį 
tfei. į piliečiams ar į paklausti, kiek-jš .tikrų jų-* bus.r-

— Nežinau, —- atsako milici
ninkas. . t ' -

:as, nlan aiškino, ’ Vaikai stebisi, kaip tai milici-

—Manęs nemokė pridėti, tik 
_ _ atimti, — teisinasi milicininkas,

bzacijos įstatyme panaikinti. Ar. — Trumpmenų irgi nemokė: kas

fSlslfia' ndrą gauti šĮįĖ> krašto *pi

Krizas‘Plepefis 11

NORI; KAD;VISAM-PASAULY

Si^i&k$įSyT3čiaiilės. .Viena’ iš 
■h kHlūsia savo btčii 

ponas 
tūm, kad -v*: L, 
tu tik■C

Būtį labai* gerai.

-.4 ,:.n-ore-

JAV-bių piliečiu natūralizacijos 
nuostatai Imigracijos ir Natūra- 

: ]
1 yrakasmors panašaus,, kurie pa- nesi dalija—pagerti.

'Krizas Plėjfęris 77 
*' r**

ŠKOTAI KAIP LIĖTŪVtAl ,

Buvo egzaminuojamas viends 
škotas, norintis įstoti į Lendo-' 
fo policiją.- . • - . •

— Ką tamsta darytum, jei 
tektų išskirstyti ■ minią įniršusių5 

jei,, žmonių?
tdrhstai reikia pristatyti darbo
vietės vedėjui, kad darbą gau
tum, kur to reikalaujama arba 
dėl betkurio; kito reikalo. Užeb 
kite į artimiausią JAV-bįtf Imi
gracijos ir Natūralizacijos tarny
bą; išaiškinkite savo reikalą ir 
tamstai ten duoš reikalingą for.

r®'k’a užpildyti pi- cįay0 rašto pabaigoje direktoriūs 
letybei gauti. - - - r ‘ - J --

* * *

KL. Skaičiau, angliškoj spau
doje, kad Colorado valstijoje 

, pensininkams, išmoka per mė- 
■nesį po life. Pvz.. jei Soc. See. 
išmoka $75. tai Colorado valšti-

, {Ja jam primoka $35; taigi pen-

Ifys lygtai lifK tgauti po $105. I
Aš gyvenu Maryland valstijoj 

ir gatmu Soc. See. išmoku $65. ' 
Jei pfersželaau gyventi į Čolo- 
radb vatatiją, ar aš galėčiau gau- .
Ii $105 pel rhėnesj.

; Balys įkaitis ’
AT§. Jdšų eikalu užklausė- 

me Colorado valstijos guberne- į 
Mrttl, 0th ^ftffic V^fare ' 
tftfnfWMW n;

knygelę su pis juos veik rinčių 
Colorado Old Avė Perisidri jsti- 
tyffiū. Pagal to p*fcrtyrno sek- 
b? H — pėfLuįos klišę B,s as-

• nuo W -— ®Trfflih4 Mfizrius, 
'Liti peticiją, fu-

S būti nuolatinisvi>L

aplifcaclją
p<*hstjai gntiti, pagal 
kl»jaę A. ^hun;
Amžiau* ar vyresnis.
gyvenęs Colorado valstijoje ?

S KLAUSIATE. .MES ATSAKDMF j keitė fų riūostatū vietai ’ t 
j Lėaiids V^raitis i

-•(turitno turto ožčskirštyrtia'j’; kū-į A’ , J
". x • u-x- • i-’. Alb;.- Js. tikrųjų, tai tiesa, kadna' pats tun būti pasirašęs arbai . . , \. . .

* i-. x^x’rr^ j- - i deklstfa'cnos intencija, popuJia--paprašęs kito ^urasvti.Tū dispoJ • - 7 . , - . J... . . / * *. .v , . nai zūioina, kaipzicijų pnrasyt'S popieriaus lak-j .
;štas arba naubdjąrtias popierius, t 
voko vietoje, tūri būti stflanks- 

’ tytas ir tizlipivtąš prie notėto ir 
•septynių liudininkųrirba jis pri- 
.valo būti uždarytas ir užklijuo. 
<Las ;ų akivaizdoje. Tuomet tęs- 
-tatorius turi deklaruoti notarui, i 
esant liudininkatrns, kad tas 

-tas yra jo testamentas, jo parfi- 
'jytas pagal jo nurodymus ir jo 
1 pasirašytas. Po to notaras priva
lo surašyti adresuotą aktą, kuri- 
pritalo būti pdfslytas ant to 
bopieriAus krta tart lakšto, naii- 
lojamo voko vietoje ir tąs ak
tas privalo būtį.pasirašy'as'tet- 
lat'oriaus, notr.-p.ir liudininku.
Louisianbs Ci\į "cod. la, article 

1584.

Blo$u .tTe narhal rieda, 
Kur gaidžiai kiaušinius, deda, 
O vištos gieda.

TAlv1FXrTŲ^ .-^DARANT. 
rifiMĖTiri t£rmi.Mi

Ar surašytas statutas 
anglosaksų Apgaulės-statu 

bstatuk, itšfžyelgiarit į vad/ 
eupative’’ testamentus ga- 
šiame krašte? r ?

e šio krašto vaisfnošė, iss-j 
ift keletą.' Dsug'ciy'e instah- 
hudstatai bemaž vieho^i, 
ir Anglijos AngaulėsstatU-

u. Koks yta: kariškas testk- 
as ir kuo jis . skiriSši nuo 
asto testamento? .
'S. Pa'^l ahgliį teisę, karįš-. 

“non-' 
testa-, 

tas kuris padaromai žodi^ 
pdreiškitnu. tuo karys gali 
'r-tVti savo turią. a lygini- 
ir ktą iuc’omą nuosavybę,- 
;tatymo nus’atytų kitais at- 
s formalumų h iškilmingii-

test-ur.elitas, VSflin.' 
i ve" will, y ta toks

j. Koks y a angliškai vad< 
}>/*mutv,J” tęstęrrentas.

'S. T.ii .- ujks testarnentds. 
jind.’H-ytas dviejų csmenlj, 

? pnboka ravp abipusišką
į į^isipnls mantą (turtą) ^nalikuonims, 

kitiems— 7 dot. Bilietai gadna/F / ’* , -•> * ' * .** - * :
!h! prie įsjitnd*^ AS ’ • Kok- yra’ “mirtiška?1’ te$-<

Mcfygird&s Neteka;A '
lis daug koncvrluojfr A'mtftjcęĮe ATS. Ie5U menta>
r ožseniuox. jis kohdm-la../sudaiorosls bsitfal Upiniu lasę ir

V0 kalįj solistas Chicngos NbC yra paplfęs ir Čali-
.Televizijoj*“ <u ’ihifpfįinib ahev. .trl tijdro. Pąjyii Loui-
4hl “Attits' StiOwttnfe’ p?6gri»< 
roję, su Chicago Phflhartetroic 
Aud torium Teatre, ir atlikę's 

, , , . , daugybe k’tų koncertu, gaūda-soki%rJaKųbena^L *rnffl' genaiNiiiK- wertmimus 
.spaudo? .sfC-A.k 12-ks preliudų' Tcherepnin 

r 9 16 idks-f-mAll—Liszt.

’‘įfrHyrrą, (ni *ajft^uduo- 
tp* tdafhen^aK. fcr-

*__ *.ip*as te la/riięifaK kai kada
* ūidarn (este- 

t)k*tf bū_ 
pasirašyti 
Opoziciją

ba s* , 
dar VJH’hrhfr.’:
^'en4u”. yra rerOtf*:

Hu
lestame ulinę;ax o

pirmieji po- 
dabar nebūtini natūra

lizacijai gauti. Tamsta negali 
prašyti vadinamųjų ‘'pirmųjų 
popierių’ (“First papers’’), — .paklausė egzamina

torius.
— Nežinau,. kaip Londone dd- 

ro, bet, jei taip atsitiktų pas mūs 
Škotijoje, aš Nusimaučiau kepū-

keriu? nrutus iš ^Solratinių 9-nė- 
rių metų prieš užpildydama? se
natvės pensijai gauti aplikacijį,

iG. R. Justis rašo, kad Marylan-
■ ('o ttaMtios .jyveritejtii - pehsi- 

nihkui.kaiįj jUniš įfotri jokiu gaj 
l'tftyfrą atraitoti j etri«/ vsfl-1 
štts| fr tWW teiše pndęb'ti f>rš- 

it gšttf). vteffiš gyvetrtojo 
tehįHUčš {Sesija.

KL Kokio amžiaus muo tiek vyra.. tiek“ mote.
**«’ ktnnprt^ gtottfe krašte! fcSai t.fK ’
pSddrytl teste ■nėfftiį?

Ats. eaiitbfmte

ai r?~O amžiau^

bHHeettm f

ftttei — į\ fn.f.
& M

» SA/tui: 
1 it fbetų Š. 
Bfe. BlinoL.

iii for 
financing 

AT OUI i0W UTB
;<■?;: »tlMv W *» »

feftfltide. Tfe pis- JHteIffes tei-

* <- i

tafta. W 4 būtų
teisėbi&t' ” - k .

"ATS;-
kalduJWIH ftidflfflikiį:

(Sėdžia, Saine.
MassasusetU, Vriv Hampsh^ 
South Carolinoje ir Vetrrionie—: 
trijų liudininkų. '

Mutual Federal 
Savings and Loan

- wrn CEftMA* s'

i w

penėjo.- 
85 b»U 
turi bū H

ž,.10R2



Lithjvof nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrine mokykla

RAMOVk PAMINĖS KARIUOMENĖS ŠVENT A' 
ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 13 DIENĄ ’ ;

-L.K.D.S. TARYBOS NUTARIMAI -

į

Artinantis Lietuvos kariuonrtz- 
nis šventei, Niagaros pusiasalio 
‘•Ramovės?’ skyriaus valdyba 
ruošiasi jau iš anksto, kad ji bū
tų tinkamai paminėta.

Uetuvoš kariuomenės Šventė 
yra pati reikšmingiausia tautai. 
Jei ne lietuvis karys savanoris- 
kftrŠjas, nebūtų bilvusi .pradėta 
ir Vasario 16-oji, nebūtų buvusi 
ir nepriklausoma Lietuva.

Kiekvienas lietuvis, lietuvė, 
kurių širdyse nėra užgesusi tė
vynės mrilė, visi bet kuo pri
valo prisidėti. Ypatingai ta pa- 
: ima yra reikalinga mažose lie
tuvių kolonijose, ruošiant Lie
tuvos Kariuomenės 'Šventę- Jie 
dalyvauja asmeniškai ir savo 
atsilankymu pagerbia žuvusius 
karius, kovojusius už Lietuvos 
laisvę. ’ ' V/: ■

Prieš rašant šį pranešimą 
epre Lietuves kariuomenės šven
tės minėjimą, teko aplankyti 
savaztori-kūrėją Antaną Padols-

damas pensininkas, neprašomas 
įteikė penkinę Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimu išlai
doms dengti. . * ‘

Savanorjs-kū rėjas Antanas Pa- 
dolskis tegul būna pavyzdžiu ir 
kitiems, kuris jaunystėje kovojo 
su ginklu už Lietuvos laisvę, o 
sulaukęs, brandaus amžiaus, re
mia aukomis tautinę veiklą ir 
spaudą. ’ x ’

Nežiūrint. kad-St. Catharines 
lietuvių kolonija yra skaičiumi 
maža, ir “Ramovės” skyrius ne
gausus nariais, ir šiais metais 
Lietuvos Kariuomenės šventė 
bus paminėta prideramai. Pro
grama bus puiki; dalyvaus 
Aušros Vartų parapijos choras,! 
vadovaujamas jaunosios kartos 
gabios muzikės Darijos D:ks- 
nytės Powell, globojamas prel. 
dr. J. Tadarausko, iš Hamiltono, autobuso 14 vai. apžiūrėti mie- mų prisiglaudusi ; Deputatų. ka- 
Linksmajai daliai gros Jono stą. Daugelis vyresniųjų kete- merą arba parlamentas. Liuksem 
Adomaičio muzika, iš Toronto, vių sulindo į kavines, kiti užsu-, biirgo valdymosi .forma 1 par

ko Į č;a pat esančią katedrą,kur, iamentinė demokratinė morjar- 
į galą pamaldų, dar suspėjo iš-, 
girsti puikių 2-jų didelių var
gonų grojimą. Vaikai susispie-; 
tė ap;e suvenyrų, saldumynų ir 
dešrelių kioskus. j ■

14 vai. atvyko iš anksto kuni
go Skėrio užsakytas kelionių 
biuro jaunas ir labai J paslaugus 
gidas Sinner.

tuvos laisvinimo baruose. «
4. Bendradarbiavimas su oku- 

pantu ar jo statytiniais yra Lie
tuvos interesus žeidžiantis fak- • 
tas, žeminantis lietuvio garbę, ir « 
nusikaltimas tautinei drausmei « 
bei okupacijos tiesioginis ar ne- t

veiks baras.
kį, Pąris, Ontario. Man paminė-1 Lietuvos Kariuomenės šven- 
jus, kad Niagaros pusiasalio' tės minėjimas įvyks š in. lapkri- 
“Ramovės’ skyrius ruošissi pa
minėti Lietuvos kariuomenės 
švzntę, A. Padolskis į. tai atkrei
pė dėmesį ir daug prisiminimų 
papasakojo apie dalyvavimų ko
vose* už Lietuvos laisve ir kartu 
apgailestavo, kad gyvena toli 
nuo -didesnių tlįętųyjų,.kolonijų 
ir negalėj asmeniškai dalyvauti 
toje reikšmingoje: jŪetųvdą tau
tai šventėje. Tačiau, nors ir bū-

cio 13 d. 6:30 vai. vak. Slovakų 
salėje, Welland ir Page gatvių 
sankryžoje. {

šis yra paskutinis šiais me< 
tais platesnio masto parengimas 
St. Catharines lietuvių . koloni-' 
joje. Dalyvaukime Lietuvos Ka
riuomenės šventės paminėjime

chija. • * ■ ?
Sostinė turi mažiau nei 100.- 

000 gyventojų, o visa Valstybė 
— apie 330,000. .Plotas — 2,586.4 
kv. km. Taigi tie mūsų tautie
čiai, kurie slegiami menkaver
tiškumo j ausrnp/kad yra mažos 
^Lietuvos sūnūs, turėtų nuvykti

Jis dvi valandas. PLįukserhburgą. Ten jie pama- 
Tydėjo mus, paaiškinimus duo- tytų, kad ir daugiau kaip 

ir pagerbkime kovotojus už Lie- damas vokiečių ir anglų kalbo- kartų mažesnė‘už Lietuvą, bet 
mis. Skersai ir išilgai pervažteu laisva valstybe, gali neblogiau 
vome sostinę, sustodami prie įdo! gyventi ir tvarkytis už didžią- 
mesnių objektų. Iš p.‘Sinner aišjsias Ji yra visų didžiųjų tarp- 
kinimų patyrėme, kad oficialus 
Liuksenburgo valstybėlės pava
dinimas — Didžioji Liuksp^ur- 
go kunigaikštystė, .šiut^nd  ̂vai 
doma didž. kunigaikščio TJean.

10

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų St jungos Taryba, susirin
kusi į V-jj savo suvažiaviaią 
ęievelandc 1982 m. rugsėjo 
nu’n. 18-19 d.d., priėmė tokius 
nutarimus:

L Svarstydama pavergtų bro
lių ir sesių vargus, T iryba su tiesioginis teisinimas. Tie. kurie 
pagarba, meil? ir užjautimu i tai <kro ar bent kokiu būdu tai 
sveikina vienminčius ir visus gė- remia, tyliai pritaria, nusikals* a 
ros valios lietuvius-es okupuok pavergtos Lietuvos interesams, 
toje Lietuvoje, kurie dėl savo 
įsitikinimų, tikėjimo bei išliki-' žada savo parama jcunų lietu- 
mybės tautai ir gimtajam kraš- vių grupei (Komitetui) padčli 
tųi dabar kenčia svetimųjų prie- apsigynimo bylose lietuviaiiis, 
smalkią. ! JAV piliečiams, apšauktiems ta-

LKDS Taryba tvirtai tiki, kad riamais nacių karo nusikaltė- 
paįspaustųjų ir pažemintųjų kan- [jais, 
čios turės baigtis pergale prieš 
blogį. l>irbame ir meklžiamės, 
kad ta diena greičiau išauštų. į

2. Taryba pasisako prieš ne- 
i kaltu lietuviu, JAV piliečiu, ap- 1 *5t kaltinimus tariamais nusikalti- ‘7 

. I mals prieš žmoniškumą vokie- 
kietljoje. . į čių okupacijos metais per II-jį

Bei grįžkime prie sostinės, iš-’ pasaulinį karą, naudojant falsi-, 
sistačiusios ant aukštų kalvų. Se, Pikuotus dokumentus, gautus iš 
nąją miesto dalį supa aukšti mū-’. Sovietų Sąjungos, bei iš ten st- 
rai, siekią vietomis iki 50 m. .r vykstančius “liudininkus”. ‘ 
dar aukščiau. Tai prieš daugelį! 
šimtmečių statyta gynybos sie
na. Joje matyti dideli plyšiai: 
langai ir šaudymo angos. Vi
suose mūruose buvo kareivinės!. 
kuriose tada gyveno miesto 
gynėjai. Jos ir dabar dar neblo- j 
gai išsilaikiusios ir jų koridoriaist 
galima apeiti visą miestą. Pla-į 
nųojąmą. panaudot tas ..angas 
kaip slėptuves nua oro puolimų. 
Per praėjusį karą miestas nebu
vo sugriautas.

(Bus daugiau)

5. Taryba sveikina, pritaria ir

Taryba nesutinka' su špecia-

6- Taryba ragina Centro Komi
tetą icškotJ būdų patraukti į 

I LKDS eiles ir krikščioniškosiom 
‘ (Lmokratijos veiklą kuo gau

sesnius lietuvių būrius. Centro 
Komitetas raginamas iš naujo 
svarstyti Studijų Klubų atgaivi
nimo klausimus.

7. Taryba dėkoja inžinieriui 
p. Ahtanui Rudžiui ir prof. dr. 
K. Eringiui už (hlyvastmą suva
žiavime ir jų vertingą įnašą su
važiavimo darbuose.

Kr. D.’ lauš tyrinėjimo biuro (Office of, 
Special Investigations) metodais'

, ir praktika inkriminuojant ne-.
kaltus piliečius.

Taryba kviečia Vyriausiąjį
1 Lietuvos Išlaisvinimo Komite’a
ir Amerikos Lietuvių Tarybą su- ir visoje Sov. Sąjungoje, laikro- 
stiprinti. žygius prieš tos įstai-, džiai buvo pasukti vieną valau-

5 gos veiksmus, pažeidžiančius dą atgal. Vasaros laikas pasibai- 
lietuvių, JAV piliečių, teises * ir gė. 
tautinę garbe. ■į

3. Taryba kviečia visus lietu-1 
vius jungtis į tautos ir krašto’: ’ 

j gelbėjimo darbą, laikantis dar-!
bų pasiskirstymo principų pagal
savo sugebėjimus ir išgales šal-j 
pos, lietuvybės išlaikymo ir Lie-;t
L- 1 1 , ?

LIETUVOJE — ŽIEMOS 
LAIKAS

Nuo spalio 1 d. Lietuvoj e,kai p

iiivos laĮsyęi
šarapnickas

LIETUVIAI V AK. VOKIETIJOJE

j

‘G

jį

V. . J ■ * -1/ - ■ /

miegojdkomba'’nininkas,tik. ran-

' VASARIO 16 GIMNAZIJOS
EVANGELIKŲ/JAUNIMO ' 

IŠKYLA Į LIUKSENBURGĄ'

i

mm

B2
| 'VJ Cosmos Parcels Express Corp.

, MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
8Mh St, čhfcaeo, H ♦ TeL I25-Ž7ST

V. ' riElNTINAl

. ta^iniij-polit>n^;karinių, ūki- . 
hiųjr kitokių organizacijų ■ na
rys, tokių, kaip „UNO, NATO, 
FAO, Europos Tarybos, UNES
CO ir kt. Su Belgija ir. oįąhdiją'i 

’ yra sudariusi ūkinę sąjungą BE-/ 
NELŲN. Neturi aukštųjų mo
kyklų. Abiturientai gali prai. 
dėti studijas. Liuksemburge,-bet 
pų metųjturi.jas tįsti užsiėfiy.- Lr j'skTypų javam'i.ktilti, 

*“ I ronomas isoėio ko

gyklų duris. Tą laiką galima 
J naudingiau '.panaudoti geres
niam vietovių pažinimui. j Pro jo rūmus, saugomus dviejų 

kumetinei iškylai numatyta’ šaunių sargybinių* ir pravažia- 
špalio mėn. 10 (sekmadienis) .Tai' vome. Sargybinių:, buvimas yra 
buvo 25-toji- -taigi - jubiliejinė- ženklas, kad suverenas-yra rū- 
:kunigo Ęr.-Skrėrio-suruošta eks: muose. Gyvena jię-kitur! Kai jck j----- ---------, ----  -o
kursi ja. Pasirinktas Liuksenbur-i rūmuose nėra, nestovi neie šar,'mūsų kelionės" vadovas p. Sin-I ronomas Įspėjo kolūkiečius.— 
gaš. Iš; Huettenfeldo autobusu gyva. Prie didž. kunigaikščjprjPŪ ųer yra baigęs universitetą Vo- Tik žiūrėkit, jokių pabaigtuvių, 
jis pasiekiamas per 3—4 valan-Į z .. —
das (220 km.) su pusės valan
dos sustojimu užkąsti ir parū- 
.kyti. - Važiavo ;Įr 15 suaugusių" 
karUi. šįkart , važiavome , per 60.’ 
asinių. Kelionėje išbuvome 13; 
valandų; išvažiavome 3 vai., gii^ 
žomevai. Oras pasitaikė 
daniškas visą dieną saulę lai- ; 

. kė -uždengę ‘ debesys, retkarčiais* 
fr ^ėtusciu; f^lakstydami. . 
fėdaittj ^^^fuksenburgo,. ,

žemėje,, sustojome po * 
šlaunelę viščiuko sudoroti. Tai - 

•■'buyick kartu , ir kuklūs pietus. f
. Per sfeoą keleiviai nebuvo var" 
ginami jokiu kontrolierių. Liukr" 
senburgo centrą pasiekėme po 

į įuo metu dažnai uždarytas vai- 12 vai. Sutarėme susitikti prie

Kiekvieną rudenį . Vasario 16 
gimnazijos; evangėlikų. kapelio* 
nas ir Jaūhiipo fatelio^^adovas 
kunigas Fr. Skėrys suruošia vie
nos .dienos ekskursiją ir pats jai 
vadovauji Nors- oficialiai; ji va
dinama evangęlfltų,-\ bet priima
mi ir kiti. Gi norinčiųjų, kasmet 
atsiranda vis diūįj^aiiA nes ; ke4 
lionė būna pi^i; įdomi ir pato
gi. Važiuoja-J-visis §erat-- pažįsta- 
mi, tad yra Sir kūo'pcisiĮcąlbėti ir. 
Įspūdžiais. pašidąĮytiJ|'yisąiįaiką 
vežioja autobusas.. Jam apmokė
ti kunigas Fr. -SkėĮys.pasirūpina. 
lėšų iš savo -Bažnyčios, o . keleii 
viams tenka tik apie J&šę 
nės išlaidų susimokė^: ■ Evange- 
likams -mokslejyanis i^ijięaą“ yeį 
tui. - Iš girhgazijps virtuvės JmŲ 
mamas sausas "pietų davinys ir 
vaisių,, taip, kad nereikia, nuvy
kus į vietą arba pakeliui belstis

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
■KAD NEBŪTŲ, KAIP 

Z. PERNAI
~— Iš'anksto .pasiruoškit, rytoj 
kombainą skirtam sodybinių 

—ūkio ag-

AĮeksąSj Ambrose, -

1 ISTORIJOS

, įutvirke- ir iUp^irišdino’ geriausią 
ęfiičagos 'Mėtūtių. istoriją J '. t 
\ metai). g
.. 664 psL, vardynas. . .

Minkšti viršeliai u Kaina $15.
" ' Persiuntimas ~ $1.

: 1967 metais isleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

1W8 West 69th St, Chicago, ŪL S062S ♦ TeL >25-2787 
i; ■ • . - . • .• ■■■
3 : v- Dlddii pasirinkimai geroc rūiiee įvairių prekių 

‘- '' '
MARIJA NORIMI.'IIM

Mtariąj n iii s s trn im i

Ini UŪD AS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, "kaip

JA Y DRUGS VAISTINE

DUMYNAI

ASl&ra Holdadienlafe noe

• FAMMH MAT Uk-

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hetuvių 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

K*In* Kieti ririeUaL Paltu 82.

— pridūrė. — Kad nebūtų, kaip' 
pernai...
Į žmonės ■ gerai prisiminė per- Į 
nykščias pabaigtuves, kai kom-J 
bainininkas jau antroje sodyboje 
užsnūdo. Tačiau ir šįkart tarsi 
neišgirdo agronomo. Pusryčiai j 
pas Joną, priešpiečiai pas Petrą,! 
Adomą... O kai pas Antaną pa
pietavo, tolia:u nebenuVažiavo.

Bėgo kaimynai pas Antaną, o ’ 
jo žmona, rodydama į lovą,-kur ] 

Mi l** V . _ __    .
, koklis skėsčiojo:

. — Prie pietų pasiūliau taure 
lę. Vyras išvargęs, tiek ir terei- 
kėjo,„ - . - <

.' (Iš .Europos Liet.) .

luya«arnehrgaror 
awn DWtrW |hw yw

’• LITuacATORA, lietuvių" literatūros, meno Ir mokslą 
1954 m. metraštis. ’Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankos. 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, - 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis If" 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubas, A. Rakštelės Ir JL Varnai 
kūrybos poveikslais. 365 puri, knyga kainuoja tik 83. 1

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir til- ; 
ttnlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą . 
šventes jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmenimil • 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly» J
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas " 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ule. „ 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 8Z I

a LlETuVįsKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašatakt •• 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės M - 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam - 
Betūvfrrl. Leidinys iUurtmotaa nuotrsnkomi*. pabaigoje duodame 1 
ritmardžių pavadinimai Ir jų vertiniai f vokiečių kalbą. Labai - 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

ir KJ LAUKIS EIME, rašytojos Petronėlės Orintaltės atri- " 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Hetuvoje Ir pir. 
maišiais bolierikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. F'

• J UI JUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprti-
ta* Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik zm 
Jurgio Jašlnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų ji galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 2fi5 puslapių, kainuoja 86. <

> lATTKINtS NOVELSS, M. Eosčenko kūryba, J. Vrial&t 
vertima*. JOi pri. knygoje yrt W aąmojngų novelių. Kaina Bl

Knygos gaunamos NmJJencwe, 17M So. Halaled 3L, Chlraga,

3 — Naujienoj, Chicago, 8, Ill. Fridav, October 22, 1982
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Laisves ir demokratijos žygiuote 
leninistinį marksizmą sutrins 

į peleną krūvą
Prezidentas Ronaldas Reaganas š.m. birželio mėnesį 

pasileidęs Europos kelionėn aplankė Angliją, Vakarų 
Vokietiją, Italiją ir buvo sustojęs kitose Europos vietose. 
Ta jo kelionė pakėlė viltis Europoje ir sukėlė susirūpi
nimo Washingtone ir Maskvoje.

Preziedntas Reaganas, prieš išskrisdamas, pranešė 
britams, vokiečiams ir italams, kad jis turis svarbaus 
jiems pasakyti. Jis norjs.tarti žodį rinktiems atstovams, 
kad suglaustų savo jėgas ir susirūpintų ateitimi. Britų 

. parlamentui jis- pasakė kelis sakinius, kurie prikėlė iš
- snaudulio visą eilę parlamento narių, jie labiausiai susi-
- rūpino vienu sakiniu, kuris lietuviškai;šitaip skambėjo:

“Laisvės ir demokratijos žygiuotė žmonijos leni
nistinį marksizmą sutrins į pelenų krūvą, kaip ji su
trynė kitas tironijas, bandžiusias užgniaužti laisvę ir 
pažaboti gyventojų mintis”.

Prezidento kalboje buvo kitų minčių, kurios privėrt ė 
kiekvieną parlamento narį pagalvoti apie gyvenimo tik
rovę ir sovietinės tironijos pasiryžimus. Iš vienos pusės 
rusai komunistai badu kankino ne tik pačios Rusijos, bet 
ir pavergtų tautų žmones, kad galėtų -savo nagus paro
dyti ne tik Kuboje, bet ir Falkland© salose bei kelionėje 
į Pietų Ašigalio didžiausius plotus. Prezidentas neminėjo, 
bet visi žinojo, kad Argentinos gėhėf olai. pažaboję krašto 
gyventojus ir nugyvenę krašto ūkį, .pradėjo bintams labai 
brangų karą Pietų Atlanto salose.

Vak. Vokietijos parlamentui .jis atsakė kelis Vokieti
jos gyventojų laiškus, kai visą kraštą buvo apėmęs pa
mišimas, kad nereikia gintis nuo rusų paruošto atominio 
puolimo, nes pasidavimas bus mažiau žudingas, negu 
kova prieš moderniškai ginkluotas Sovietų karo jėgas. 
Prezidentas paskaitė Vokietijos parlamentui vieno kai
melio moters prezidentui parašytą laišką ir papasakojo 
parlamentui savo atšakyrrią. Visa Vokietija, įskaitant ir 
laiško autorę, girdėjo prezidento atsakymą, o ta moteris.

atsakymo neparašęs. Moteriškė girdėjo kiekvieii^ ’prezi
dento tartą žodį ir jo vertimą, bet ji jautėsi preridento 
nužeminta... IR laukė paties jjreridaftb laiško.

Italijoj'rrfkalai kitaip pttfaypb. įPrezi&aftsi įžsferft- 
tė su Italijos prezidentu, sddislištu -’Pėi’tftii 
jo pagalbos. Prezidentas ’masė, kati jis Uorės irtišaĄd 
Italijos parlamentą, kaip padarė Ldndone tr Etnoje, bet 
prezidentas to visai nenorėjo. Italų parlamentas, hiatyt, 
jam mažai terūpėjo, kur komunistų buvo išrinkta da
giau, negu krikščionius ir socialistus kartt sudėjus. Pre
zidentas Reaganas norėjo susitikti su italų civilinės gvar- 
diosj nariais, kurie nustatė, kur btivo laikomas pagrob
tas JAV generolas j. Dozier, mokėjo visą rinką apsttpti, 
raudonosios brigados centrą apsupti, žudikus paraliždoti, 
atimti iš jų ginklus ir generolą basą išireČio aukšto išsi
vesti j artimiausią užkandinę šiltų dešrelių užkąsti. Iš
laisvinimas buvo taip gerai organizuotas, kad žudikas, 
turėjęs automatinį revolverį prie geh. Doziėr galvos, be
pajėgė gaiduko paspausti. Į policijos rankas pateko 73 
raudonosios brigados nariai ir jų pagalbininkų adresai 
bei nepaprastai daug rusiškų ginklų. Paduvos rinkoje 
buvo palaužta visos šiaurės Italijos raudonosios brigados, 
organizacija. Keli teroristai gražiai “pagiedojo” ir visus 
susodino į teismą. ‘ . J

Prezidentas, pasikeitęs svarbiomis-mintimis su po
piežium Jonu Pauliu D, paspaudė 'Iran jos -.policijos Va-\- 
dams ir drąsiems policininkams rhnkšjL padėkojo ir pa- . ,
prašė, kaS atvažiuotu i Ameriką. Italijoje prezidėniut jfi-;?niest i ietuvišL^ problemas 
pejo tiktai tie, kurjęnyzosi rizMtuoU:gyvybę.Xi

,dCievelan^ė:;7iĮepiv4ų--^rianiHūseĮ.matas'ir trūkumušj :ku-
iniifLndoiLBtsioitir

Drąsus italų policijps;žygis visai t 
kratyti teroristų.' - ?’.. .v.

"Prezidento RėagdflofpareiškiipM^ndprię,.;ęįa3Gjė ir
neliktai

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ZEMAITUŠKA

(Tęsinys)
Nerimauja eiguliai — “liesnykai”, mėgina jį 

gaudyti “obješčikai” — žvalgai, nekartą užklum
pa pakelėje vežant nakčia, bet visuomet išsisuk
davo Misiulis iš bėdos: čia pinigais apsiperka, čia 
kuolu pagrasina pastojusiam kėlią...

Ir eiguliai, ir žvalgai gerai žinojo, kad maži 
juokai su Misiuliu, kai jis griebiasi kuolo. Geriau 
rusileiSti ir vieną kitą 'auksiną kišenėn fsidėti, 
negu gauti kuolu pdr galvą...

Ners ir sunku, labai siftiku buvo pks kfisitifį 
tamatfti ir dėl nesiliaujamų darbų ir dėl jo būdo, 
nepabėgdavo nuo jo nei vienas samdininkas, mie
lai pasilikdavo ir kitiems metams, jei tik bernas 
patikdavo ir buvo šeimininko “kalbinamas” pasi- 
ikti.. - v.

Kur čia nepasilik^, jėi nakties darbais už-' 
varai grynų pinigų kėturias penkias algas per 
metus.

— Tai gryna Amerika pas jį tarnauti! Suu- 
! u, tiesa, bet sako, kad ir tikroj Amerikoj ne- 
ur.g r lyrikas uždirbti, — aiškinosi itanMimn- 
! •'- kai žmor. < stelėdavosi, kaip jis gali pas Mi
liulį -pakęsti

Miško ais uždarbiais Misiulis sažinin-
4^

Rainonls Chicagos uostas

Lietuvio KrikščiOnių Demokratų Sajun-
. .. e ’* > v. ’• x n$5rs .malonus; dalykas, nepnsi-

Įątybęs suvažiavimas į 3ėda prie pižari^b|.. .Kviečia
r, -.U? ' ''■ ;■?' -šis^yti' kritiška^įrft^kti pagei

mininkai 
kas ir Vii

pareiškimai, tai visiems suprantama, bet 
tone būtų buvęs susirūpinimas, t-ai mažai • kas 
Naujienos pirinaniė puslapyje dziąųg&i, k^ breriden^š'; t^r.; 
palietė.negeroveS šaknis. !Bęt Washin^0iie;-ldbKĮ^mi^įį-
vo Sūsįrųpinęs kekrėtofuis Aleksandras Haig... ______ ___________ __
Įėjo aprimti, kaip prezidentai,. ^kri^ĮydąjnąšjrpO;
hiūš įlūrdppš ‘ČėMręŠ, jam. i pnsiųiieią .daugišiė;^
pareiškimų. Sekretorius juk vedė pąsitarimūs-' šū%ri.ta1š,! rSVTai
argenfiMečiais ir Jungtinių Tautų -gw. w-kretrfHumiirairiai?taTptautilfėspoUtikosMausimaK.i6:aa:pjĄi^ų4,1g^į^^^^;^^fį^ton^°Dggs^^ 

tas visai su juO nepasitaria, jam net. savo:kąll)U:prą^ktų ].Se. sten^^^^ti<į^-Hįėpk^®ieš 
neparodo.- :-

Tuometinis sekretorius nežinojo, kadJp^įdęntas; 
savo kalbų nebuvo pasirašęs. O jeigu kurioje’ vietojeįkal
bos metu vartė parašytus puslapius, tai jis ^ksdiė -gražiau 
skambančias ir suprantamas mintis. Iš viso.' prežidentas 
neturėjo duoti sekretoriui savo kalbų teksto,'tbf sėkije- 
torius turėjo atidžiai skaityti prezidento, kalbas jr pąsi-, 
daryti tinkamas išvadas. ? I

Sekretorius pats prezidentui pasak£kad jis -gurėtų 
atsistatydinti, jeigu jo vedama užsienio politika skiria^

is" Safe
gelis

^Tevyhęs rišėfvįfi^ vėr?
’•* . -..f* 4 V >r K * 5 ‘ • .-A- *

cistrkos Škššyfeį
nįais ■ .ĮSė-\mo Komitetu.-Redaktoriūs- gau-

' ‘J-.!." . ’ **?■•*.11 ' .'7 •
ventojartĮ^pnmeštfe "kOnųlbizmas jab'nęršr ’ toks^ęnin-' 
gąs, kqks^-buvo'prieš ifibtų ’škėlbrati^ąs. ^ącipjėĮ^-; 
štjojė Stalinas’ įššaud^^Bikingesiiiuš koiminištų pariijbs- 
yądpsypVVėliau pfadėjd^ųdyti ir?pavergtų tantųdsomuL 
mistus. Lietuviai^ kdhaųnį^tai buvo • .’išgaubi.’’Mfij^e/^ 
Angariėtis buvo nudaigotas -Maskvoje, ^ut^tfnij^dr ’Jų-t.

nuo prezidento politikos. Prezidentas, m’at^. nieko be-: mtndstų ptf^j^-vadai ^i^ląūkėbėtiirių.'ir-lepkųpkimo.f 
atsakė, tai sekretorius jam įteikė atsistatydinimo pareiš-1 - kinius, Italijos; Prancūziijds ir -Ispanijos komunis 
kimą. Dar didesnis nerimas kilo, kai prezidentas priėmė tai nepatenkinti dabartine Maskvos politika, užtat'sekre- 
atsistatydinimą, paskelbė ir išskrido į DaVįd stovyklą. torius Shultz įžiūri komunistu beirpe bėforiūas -‘laisvės Ir;

Sekretorius tvarkė Valstybės departamentą, fcdl pre- demokratijos kryptimi,' o Eėiikijbj '.^Mi^kilė jfet rėvų-- 
zidentas susirado naują Sekretorių,' Senato koinisfji ir-Iftcija. - '
visas Senatas jį patvirtino sekretoriaus pareigoms? | . t ; Laisvės ir drarokratiį^ įalsas kastfemstiprejapaeį 

Naujas sekretorius įsiskaitė Europoj^kelionės metų •koųjunistų.tarpe.'Sekretdrius mano, kad nepatenkintųjų • iu. v ....... 2 - -

65 metus riisų tautai ir visiems rušų pavergtų tautų gy- bjauroji prCT.'R^^tfib paskelbtoji mintis. ' - j - 
-- ---- ------- - - ■ -------—---- - -- ............................................................._£_£>*»įį_

atsistatydinimą, paskelbė ir išskrido į David stovyklą.

žųanalū.
- Tėvynėse Sargo Saonjinisirato. 
r:us -patiekia ;2tšsatni^’'apyskaitą 
^ŪTųaiaš- 'jšštkiko -iš .skaitytojų

tu išvesti

jie nėapsi-
' lenktą- str tiesa: Išeiną: neperiodi. 

bięletęnįa .^^^r<k^Xtikščionys 
‘ dėm^ratšų t'afypįĮk-apie didžią-

ždallfiinfo: skilimo
. probldihšsj Ir ;ie^6- -’būčių pasą- 
Pb'fį nėsaht^o^V j^ja, .JAV 
iifi. Valdyti Met©je pasitarimų, 
Ieško ’ būdu kaip LB nu_
kiustil'?■

kinfus-Lietuvių.. -Į*reĮfe- 
■ gantas jraž jau ne pir-
W 'mėtai;feąi AbTa-Tr • VLlKas 
tišo mehięfefebtiniųs; protestus, 
lanko Teisingumo''/irtin isteriją, 
kongresmanus ir prezidento pa. 
tarėjhš. bet iki šiol Fi^attg iai-

nesikišt
»pobttnes'ibyfeš. Sp^čfefi ihve- 

įstaiga ;;(OSl^ te
pasakytas prezidento kalbas ir priėjo išvažos, kad prieš balsą reife išklausyti ir įlos padrąsinti. pati'svar- j 5 atSd~

> £”’(Bu5 -daųgięĮi)

visas Senatas jį patvirtino sekretoriaus -pareigoms?

gai dalydavosi su samdininku.
■— Čia mano dalis, čia arklio, o čia — trecio^Tį

— tai jau tavo uždarbis, — kartt$iivb Mikulis įlb įbtlfei: ’tbi čia,;MHe$fiakiša senam tėvui gar- 
kiekvieno žygio dalydamašis pini^fe. dėsnį kąsnelį. «fr parvažiuodamas iš mies-

Kaimynai nemėgo Misiulio, už akių J tėlib #JfarifeijSi6š ’^Kkams' lauktuvių — ries-
pravardžiavo jį. o kiti tiesiog hrifetitė, bet i ’t^Mfį/niekkdos rifeiiferifiSdavd ir uošvio: parvež-
remti su juo vengė visi. 7 >^Fyo.J»m ^iėftą'kSą avark baltoš duonos

— Susirišk tik su tokiu velnKi, bėdų .pasktfi <1^
hėnušikratysi... - Sdh

Kad ir kokio būdo btRTamas MiSlūliš su u<®- ' jų 
viu sugyvendavo geriausiai, jokių kivirčų tarp jų’, 
neatsitikdavo niekados. Net griežtesnio žb^ib 1&/J 
tiems jo akivaizdoje vengė pasakyti.

Senas Kindys buvo patenkintas, kad ūkis žen- . 
to ne tik neapleidžiamas, bet nūotat gerinamai,? 
kad švimas, kluonas, daržinės visuomet grūste 
užgrūstos, tvartuose tiek gyvulių, kiek 
fcados nei sapnuoti nesisapnavo, kad galime jų., 
tiek turėti.

Didžiavosi senis užkurio darbštumu, apsuk- , 
rumu. _ . f. - ' '

— Tai darbininkas! Ugnis, ne žmogus, — gj- 
rėši kaimynams, -p Už tokio vyro pečių neteki ‘ 
mano dukteriai badauti.

Žentas iš senio nieko nereikalavo, ar dir «ą,? 
tr guli — visai nesidomėjo. Bet tik po rankų ne-

dukterį pazurza, bet ir tai retai atsitikdavo...
Tikra duktė ^--nė-marti, neapvalgys tėvų. At-

1
tėlib *tb įiarv^danteš Vaikams lauktuvių — ries-

Jtis, kad viduriai blogai 
^b'jam. vaistų — tai tre- 

uką.- tai.'geltohosios, saldžiai 
atmieštos, tai norš. pajH-aėtos baltosios pusbutelį. 
PadcK^nojo seniui net savo* bernautinę “skĄrnią”, 
kad įgalėtų savo “vaistus!’ Ir kitokius gaiMumy- 
nus visados ląikyti po iįktu. J. \ r ■

' Į^ošvę/iyHą^ lĮMhią*senutę nekreipė jokio dė
mesio Misiulis, lyg jos ir nematė. Rūpintis ja ~ 

. f . - ■;■ - ■>?
seniai ųUmirė, vieną ir katą palaidojo iš- 

Iribnhigab su kunigais; .m ekąšekvijoųiis:..,
jrA Xkas tikras sūąįt’ įfeĮ»$ifĮ«|>iMs; dievu

liau, taip gražiai pal^iti^^ tėvų, kalį, va, 
svetimas, užkuris,
Kindfcų

šimulis nerūkė ir-.b£įįėrę. 'Jei JjfeptJ-kaimynų ‘ 
kviečiamas, išgeria vieflflpkitą stiklinę alaus. Deg
tinės Išgerti niekas ja prikalbinti ’jjėjsritengė.

įpainiotų ir savo nbsies į ūkio rėikalus nekištį.|Į .. --Kvapo nepakeMft^J^H^^O&'šltą bųJu- 
rybę!. .> -1- gynėsi jkąlbinėjama?.; . 1 >

Trtittfjtėjo. praM^ M isiulist bet iš paYirriąuf 
niekuo nepasikeitė.

kada kuo ir buvo nepatenkintas, tai vien tik prieš žytų važių ncį'lgijo, rtajTO'ibei iingrhėtnis, /nči *•'*.'*« » jb \ 4.i I A

— dar geriau... • ’
Senis niekur nesikišo su savo patarimais. Jei

eVynerių bu

raižytais prieangiais nepadabihb. Gyveno senose 
pifkiošę, nors eMyfose, ‘BeV ^ih^žjl'iš’ltėturių 
stiklų langeliais, kurias surado, atsikraustęs už- 
kuriuosna. ’ ..

Puoštis nemėgo. Vos he-tuos pačius drabu
žius vilkėjo ir namie, ir bažnyčioje šventadieniais, 
įb&Jmieštely. Jei Bent žmoha priverčia vasarą 
švarius marškinius apsivilkti.

— Užhesioji marskihiūs, jog paskui net at- 
velėfi nieku būdų*negalima, — kibo Neatstodama 
su švariais drabužiais žmona. -

... Misiulis pyko, keikdavosi,
vilkdavo/ .v 7* < ’ •; '

apsi-

Vasarą, kaitriomis dienomis, dėvėdavo pa
prastas pakūRhbš b^Tthš kelnes, su "at-

I kelnių ir pajuostus siauri, duktetų jukomis iš- 
!aurik 1«Wįl. a' ' ' \?
I , Kai būdavo šalčiau, apsivilkdąvO \lar s^vo 
Į mote^ mhkomis dažytu ir Suadstu rp|račkinu- 
iki? Gpm kehiofe,bdtų
lanlŪo^TŪ įleistomis. ’
Į žiėhtą nešiodavo storo mito kelnes'ir juodus

kelnių ir pajuostus siauri, dukterų jukomis, iš-

t

nudėvftds. Mdmhtfls kąfilrthrii
~Ne tlkfhiįfikss. bet kampinfnkferiffodai

|paįif jMiąke kai -ta0a kipaiyną*,

J r^tkalingaa/ tatn
ulis.> ?* kam. riš
oki< kokis esu.



vakarų" VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeKal Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
* - - - J

N&ajimos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1?38 S. Manheim RcL, Westchester, HI* 
VALANDOS: 3—G dsrbo dienemis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562s2727 arba 562-2728

TĖL_ 233-85M 
Service 355-4506, P«s* 06053

DR. X B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBS; AKIŲ LIGOS 

t9G7 Wert 103rd Street

Yllandos pagal tarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71rt SL TeL 737-5149

Tikrinu * kik. Priteik n skining 

\ "contact lenses”.

Dr. LEONAS SE1BUTIS 
IMKSTV, POSLSS IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
_ 2654 WEST 63rd STREST 
Valandos: antrad. 1—4 popirt,- 

ketvirtad. 5—7 ufl. rėk. 
Ofiso telefoną*; 77(4^6, 
lerideiticUee MeLs 4tfd54S

.FLUKiDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir ilapumc 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. . 
St Petersburg, Fla. 33714 

Tel. (8132 321*420f
’ ___________________

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Chicago^ Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos poatosToginis nariy susirinki* 
mas įvyks penktadienį, spalio 22 d., 
6 vaL vak., Vyčių saieje, 2455 West 
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikaių aptarti. 
Po susirinkimo bus ir vaišės.

Eugenija Strung y s

MŪSŲ MIRUSIEJI
Juozaš Liutikas, sulaukęs 88 

metų amžiaus, mirė spalio 18 d. 
Gyveno Chicagos apylinkėje.

Giliame liūdesyjė liko žmorta 
Barbora, sūnus Danielius su 
žmona Julija ir anūkai — Vidas 
ir Lituts; okup:'Lietuvoje brolių 
ir seserų vaikai bei kiti giminės.

Kūnas buvo pašarvotas D. Pet
kaus Marquette koplyčiojei. Kle
bonas A. Zakarauskas sukalbėjo 
maldas.

Spalio 19 d. 9 vaL po klebo
no maldų buvo iškilmingai paly
dėtas į Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčių Marquette 
Parke. Šv. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė kleb. A. Zaka
rauskas.

Šventų Mišių auką nešė žmo
na ir sūnus. Solo giedojo J. Vaz- 
nelis, vargonais grojo muzikas 
A. Kalvaitis. Po Mišių, klebonas 
kunigų vardu šeimai pareiškė 
užuojautą; ir prašė velionį.prisi
minti saVo maldose.’" ''■' ■■■

J. Liutikas buvo palydėtas į 
Šv. Kazirniero iLiėt. kapines. Va
žiuojant į kapines smarkiai lijo. 
Maldas kapinėse sukalbėjo kan.

A. A. Jono Vaičiūno mirties 
metinių minėjimas '

11. Liet. Bendruomenės Mar
quette Paiko apyl. pirmininkas 

Ig- Petrauskas Liet. Tautiniuose 
namuose 1982 m. spaJię 17 dieną 
3 vai. popiet gražiu įvadiniu žo
džiu pradėjo minėjimą. Minėji-

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilsi ipdrassfe 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

____ - ir VISA kortele*. 
L ŽERŽNAS. TaL 925-8C4i

KNOW YOUR HEART

V. Zakarauskas.
D.* Petkus dalyvius pakvietė 

pietų j sūnaus Danieliaus resto
raną “Daina”. Pasivaišinę, pa
dėkojome šėimininkariiš ir apie 
1 vai. skirstėmėš.

Iš viso važiavo apie 36 ma
šinų ir vaišėse dalyvavo; virš 
50 dsmenŲ- —

Juozai, tebūna Tau lengva ši 
svėtinVa žemė!

K. Pr

■MOVING
Apžriustit perkriuitynw?

M Iviiriy itstumy.
;------- ANTANAS VILIMAS

Tafc «7Mtt2 irta S7MM6

SOPHIE BARČUS
JiAriUO itiMOS VALANDOS

SaiU2&3Bi82i ir sekmalSeniaif

StvfiM WOPA - 14W AM 
trabalimjamo* S nG<v atvdUoT 

Manąuatta Parka.

Vedėja — Aldona Dtufcur 
THHa 77B-1W

7159 Sul MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 4OE29

į RADIJO PROGRAMA

Seniausi* UetuVh; Badijo progra
mą Naujojoje Anghjoje. ii stoties 
SVLYn, 1360 banga AM. reikia *ek- 
madįeaiai* nuo 8 iki &30 vaL ryte,

anių ^t£tntLE3p Be tiT, totnenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Šią veda Stepo
nas ir V*)etrttad kinkai Biznio 
reikalais kreipta į Baltic Florists — 
gėlai bei dovanu krautuvė, 502, E. 
oroadėrsf, 54. Borton, AAasa. 02127. 
relefonas 268UM89. Ten pat gau- 
aamo "Naujienos”, didelis past 
nnkinift* betuvišku knygų <r 

tUvTĮktl dOVKhtj

g’Šsi tdUiua-o šias
< dainas: ‘,Ai bO&au grjiti*, 
Į “Prie ežero", ‘‘Lopšinė’’, ‘5fei 

užmiršom” ir pabaigai “Malda
| už Tėvynę”. (Berods, ddr buvo 
viena daina sudainuota, kurios 
nesuskubau užrašyti.)

Ponia Ag. Kižiene, kaipo ar
tima giminaitė, Laimos Vaičiū
nienės ir giminių vardu tarė pa
dėkos žodj programos atlikė
jams ir gausiai susirinkusiem^ 
dalyviams.

D. Danilevičiūtė - Dumbrienė, 
baigdama minėjimą, visus pa
kvietė kavutei.

Iš viso dalyvavo apie 150 žmo
nių. Ponai Čiurinskai atvyko net 
š Indianos. Minėjimų rengė R. 
Lietuvių Bendruomenė.

K. P.

Pavergtoj Lietuvoj
VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS

RAŠO:
KAS KALTAS

šieriprūtrėE išvakarėse ūkio va
dovai dali pievų paskirstė koL 
ūkiečiattiš pasišienauti. Oras bū- 
vo palšnfeis, todėl jab sekantį

du šūtiūS stt marčiomis it anū
kais iš miešto atvažiavo, senu
kas iškart priė reifedd: i

turėt Seno papjauti?
ai, — nusišypsojo 
Technikos -am

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasuksitis
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halstėd St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

HELP HOUR liEARLFUND

MEET THE CHALLENGE!
i

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD
. .................... .... .............................

.\U0

1911 metu

BW9 9(5. rtMrtkteM

Midland Savings 
nauja taupymo a* 
paskolų reikalus visos tow 
SU apyliNkės. Dėkojami 
Jums irt matus paradytį 
pasitikėfttflą. Mes ndtėnr 
me būti naud/hgi ii 
ate 11 vie.

26ir w. 39 STtttl
CHieaga. ft. 6M1

PHONE 254-4470

MIDLAND 
SAVINGS 
Amo loan ašIociAtion 
4d*0 ARCHER AVENUfi

CHICAGO. ILL 60622

For constipation relief tomorrow 
teach for EX-LAXtorright

mui vadovauti pakvietė D. Da- 
nilėvičiūtė-Dum’brienę.

Kan. V. Zakarauskas sukalbė
jo invbkaciją.- SuiL.Pl. T^ičjV? 
pasinaudodama J. Vaicekauskie
nės laišku, priminė Jono kilmę, 
išsimokslinimą,. gyvenimą trem
tyje, pastovų įsikūrimą Chica- 
goje ir įsijungimą į patriotines

. . . r • r įaorganizacijas. .v • .
A. .Jnškevičitfs davė plačią 

veiklds apžvalgė priihiifiė Jono 
prmeipinguiną it Bttidradarbid- 
mą spaudoje.’ Mtoau, kad “Va
gose” bus atspausdinta jd pa^ 
skaita- JUž- Jono .veiklą priklau
so didėlė padėka.

ŠI. i Vanagūrisls atsisveiikno 
Romuvos korpdrahių vardu, pa
minėdamas Jonočakiyvią veikią.

Vėliau atvykęą A. Regis pa
minėjo Jono įsi juigimą į §v. Ka
zimiero' Liet, kapinių sklyjių 
draugiją it pastangas kapines 
grąžinti lietuviams.

Meninėje-dalyje dr. J. Briedis

jauniattSižs. — Technikos .am 
žius, o siūlai dalgiais mdsuoti. 
Ckis privalo tau įlė tik nupjau
ti, bet it į.datžih suvežti...

Jankūs jau pirmininko kabine
te. PirntintnkAs išklausė Senu-

~ ..< i - ------- ---- - ..

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CAIJFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

giausiii, O pašarų visuorneni. 
niamŠ gyvuliams paruošti rėikiŠ 
daug. Negreitu galėsim padėti...

Ir kiek patylėjęs tęsė:
— Betgi paties sūnūs kaip 

ąžuolai — galėtų ir dalgiais nu
pjauti...

— Nieko, palauksiu... — atsi
sveikino senukas.

Kol sulaukė kolūkio techni
kos, žolė peraugo, sustabarėjo. 
Kai nupiovė, prapliupo lyti —■ 
šienas niekais nuėjo.

Ir pasipylė skundai. Rašė se
nukas, rašė sūnūs. Ckis šieno j 
hedavė! Va, pažiūrėkit: daržini j 
tuščia! . i

(Iš Europos Lietuvio)

^IRKITE JAV TAUPYMO BONUS
I

Bffdi
•TO TRUST IN YOUR FALLOW MAN IS A 
NOBLĖ VIRTUE'** £*C£flT WH£N WS 
WVM' NEVER TAKt ANOTHER 
DRIYCIS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE^ 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

YrVSlS THE ODDS ARE 
rVlill AGAINST THE ■ 

IRATE DRIVER 
WJaJt-J®'- who tries to 
GtT EVEN ON THE HIGHWAY*

•wo# bo kat klt: 
WUF TO PROTECTWUF TO PROTECT YOU 

r n< AM AUTO AęCIDiNTt 
r; • According tothi.

MSTITUTt FOR SAFER 
AMERICAN MUTUAL

UAfitlTY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND T4 RESTRAIN THE BODY 
ROM BLOWS AGAINST 
Mm-O^W CAR, LESSEN 
THE DANCER OF t> 
TMOWN OUT OF TNE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2S33 W; 71st Street
I h f 1410 So. 50th Ave., Cicero
> w Tel^ 4ft.2jj45

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

E AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

vance funeral home 
. 1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

IHUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėja? Ir laidojimo diXektorilUi

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1 

Aikšte* automobiliams pastatyti

« A B ] A’ h

OdcATM 

LMČRVfif 

LflidotRvių 

Direktorių

iROfl'RuijųR

AMSULAMSG 
PATARNAVIMAI 

_ _ 1 biUaUl 

TURIMI 
KOPLYČIAI 

y 1*0SI MUŠTO 

DALYSI.

ŠTEP0NA8 C. LACK IR SŪNŪS 
„ _ • 

(LACKAWIC1)
i4z'4 TVES'f Š&h STRkdtl KEfabhc 7'1211
1102a SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® Hilu, J1L 274*4410

-S__ *** - ^3___________ rt ’• f įį~ w W 4 . i
.................... .............................................................................................. ..........................................

BUTKUS - VASALUS
liU Bo. Mth AH„ Cfeero, Iii T<: OLympic 4-1M1

1*48 Ša. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfv«Ue 1-3471

i Miliniu utini mtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiEx-Lix Hdps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably .Try rt tonight.^ 
You'll Rte the relief in the morning JZ » *
ChtKolated or pills, Ex Lal 
“The OvcTTTTght Wonder’

Read Ubel and lolkm 
drtec* iofH
< H-lax. Ik . N*2

' EA5E ,UGHT • I' !

t ntnnn n:::n;iHHiiiiiiniiiininniiiiiiin

SuiL.Pl


»4io 231. Pasukus j jį. kairėn, už’po pietų. Vyčių salėje, 17 h ir 
2 mylių yra rodyklė dešinėn 
“Cedar Lake”. Tuo nauju ke
liuku kairėj įvažiavimas, pa
ženklintas vėliavėlėmis.

Nuo Marquette Parko tik 1 
valanda 10 mylių. Laukiame 
dideMo lietuvių būrio. Lietaus: 
nebijoti — yra daug vietos vi-1 
duj. (Pr.)

— (R) LB Brighton Parko 
Apylinkė 1982 m. spalio 31 dieną 
rengia linksmą gegužinę - pikni
ką Vyčių salėje ir sddelyjs. 
2155 \V. 17th Street. Veiks vir
tuvė su cepelinais bei kitais ska
numynais, bsrcLs ir daug įvairių 
laimėjimų, šokiams gros geras

I orkestras. Pradžia 12 vai. Malo- 
I Į niai kviečia Apylinkės Valdvba.
1 Iš Čikagos važiuoti Dan Ryan I
kxpresu į Indianą, ligi 41 South j — Lietuviu paštininkų sąjun- 
į(Indianapolis Blvd.). įsukus va-į gos pobūvis gegužinė įvyks spa- i 
žinoti j pietus 10 mylių, ligi ke-’ Ho mėn. 24 d., sekmadienį, 1 vai. remis pastangomis rengia Karią

Saleziečių nuosavybė, Ce
dar Lake, Ind., neseniai nupii k 
ta Gerojo Ganytojo Globos Na 
raų, šio mėn. 21 d. (sekmad.) 
nuo 1 vai. popiet a khra apžiū
rėjimui. Visi kviečiami atvykti 
į iškylą — pikniką. Bus galima 

įgauti valgių ir gėrimų bei pasi
gėrėti ąžuolynais, ežerėliais, 
kalneliais, kur planuojama 
i engti patogius globos namus 
bei pastatyti didžiuię lietinių 
koloniją. Neturį susisiekimo 
priemonių—skambinti 436-7878

rexpresu į Indiana, ligi 41 South j

Cąnrpb h gatvių, kampas. Bus 
įvairaus lietuviško maisto ir 
veiks baras. Dc;anų paskirsty
me bi s galima laimėj vertirgų 
daiktų. Gros puikus “Gintaro” 
orkestras. Valdyba kviečia visus 
linksmai praleisti sekmadienio 
popiet su paštininkais-

— East Chicagos Medžiotojų 
ir Meškeriotoju klubas rengia 
tradicinį rudens balių š.m. spa
lio mčn. 23 d., šv. Pranciškaus 
parapijos salėje, 3903 Fir St., 
East Chicago, Ind. Gera muzi
ka, įdomi programa ir skani va
karienė. Dėl informacijų skam
binti A. Degučiui tel. (219) 
398-1233 arba J. Pečiuliui tel. 
(219). 972-0461. Valdyba <

— Čikagos skyrixis ramovė- 
nai, birutininkes ir šauliai berd-

NmmL Žmi4 — Pirdavimei 
UAL (STATI FOR SALI

Hemal, 
RIAL ISTAT1 FOR IAL>

BUTŲ NUOMAVIMAS
F NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS ‘VERTIMAI.

Kauno miestas, žiūrint nuo Aleksoto kalno. ApaČiofe Nemunas

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIAIS TERMINAM^ 
ra HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai

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

VILNIAUS PIL S LEGENDA

Muzika ALOYZO JURGUČIO
Libretas AURELIJOS BALAŠAITIENĖS 

Režisūra LIUCIJOS BUIVYDAITĖS-AMBROSINI

STATO ; . .

DAINAVOS ANSAMBLIS

š. m, spalio 30 ir 31 dienomis 
Marijos Aukšt Mokyklos Auditorijoje 
Choras, solistai, baletas, simfoninis orkestras 

Bilietai gaunami VAZNELIŲ PREKYBOJE 
INTERANATIONAL GIFTS ' ! '

2501 S. 71-ma g-vė, telef. 471-1424 . ? .

Čikagos ir apylinkių visuomenė kviečiama atsilankyti

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

. 4*

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)
Siųsti cekj: 4

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

žurnalui finansiniai 'paremti ka
vutę ateinanti sikmadienj, spa
lio 24 ‘d., 3 vai. popiet, šauliu 
Namuose. Ramovėnai, biruti- 
ninkės, šauliai ir Čikagos visuo
menė maloniai kviečiama gau
siai dalyvauti. Įėjimas — žurna
lui paremti auka. Ta pačia pro
ga bus platinama “Kovos dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės” vi
si 3 tomai (tik šią savaitę gau
tas ir trečiasis tomas).

Ramovėnas t
— Fotografas Cipri jonas Ge

nutis pateko šv. Kryžiaus’ligo
ninėn. Specialistai turi patik
rinti jo sveika tą.

4) Lietuvių Sostinė Vilnius.
Kilni kova karaliaus Kęstučio, j 
pradėjus statyti Vilniaus mies
tą.

5) Lietuvos Senovė. Kilnus ir 
jautrus lietuvių tautds gyveni
mo ir jos kovų aprašymas.

G) Karaliaus Vytauto Vaini- 
'kas. Kruopštus vainiko aprašy
mas, kaip lenkai j j pagrobė ir 
- . . . . . . □ ir *± Kdinucu iu mcu.JHo. x aunu r^a-kaip lietuvių jaunimas tą vaim- rajaS. Geri paniatai. Mažas įmokėįi- 
ka, lenkų bažnyčioj paslėpta, mas- Savininko paskola 10%.

j j r i Brighton Parke. •

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA'

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

5

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga

surado.
Mieli Lietuviai, padėkit man 

šias knygas išleisti. Tos knygos 
tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
užaugti tikrais lietuviais.

Su aukšta pagarba,
Mantas Aukštuolis ' 
4 Elizabeth Avenue 
Springdale, Conn. 06907

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava, 
TaL 927-3559

Kad aiškiai žinotum mūsų tau
tos tikrąją praeitį, jos kilnumą, 
jos viršžmctaišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik 
ra visatos pastovumo nustaty
tą amžinumą, remdamasis mū
sų tautos padavimais, tikra tau 
tine valia ir sveiku, tarptautinių 
šmėklų neužburtu protu, aš pa
rašiau šias knygas:

1) Karalienė Birutė, čia apra
šomas jos kilnus gyvenimas, 
kai mus puolė žiaurūs kryžiuo 
čiai, naikindami viską, Icą mūsų 
kilni tauta:gerbėlir mylėjo.

2) Po Galindų Skydu. Galin
dų koyos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų 4autą kilnią ir savi
stovią.

3) Kalnų Dievaitė Ledyną.
Ledynos kilni pagalba apsaugo- Į 
ti mūsų tautą, pradedant nuo1 daryti su tuo, kurijas dabar tu- 
tėdų slinkimo. rju?

i

DĖMESIO
62-80 METŲ AMJL VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui sutomcbllio 
Liability apdraudimas pensinis* 

kams. Kreiptis: '
A. LAURAITI!

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523,8775

KAIP SUDAROMI 
TEST.UIENTA1

Tuo reikalu jums gaB tlauj 
jadėti teisininko Prano ŠULC I 
paruoštą, — teisėjo Alphonst j 
VĖLES peržiūrėta, “Sūduvos” Į 

išleista knyga su legališkomi> 
ormomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

Laimės spėjikė:.—Tavo vyras 
busv gražus, protingas ir labai 
protingas.

Jauna moteris: — Kaip būtu 
malonu. Bet pasakyk, kas man

i

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. ■ 
Kainą',—$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

i

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

į^.Mr. K. Januta,
2818 A venal St, Los Angeles, CA 90039

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI .
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomina gydy- 

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimn*
Dr. A. GuR.cn -- MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 

nietq Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
suairūpinijng K8 00

>3.00

Dr. A- J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka te Ir 
grožis. Kietais viršeliais  

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gnssen ~ AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  £2.00
Gulima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Jek| arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pr> 
4edant SI penauntimo IŠlaidoma

1T» B*. HAL8TKD 8T, CHICAGO, IL <Htt

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H er man 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.)

RENTING IN GENERAL
Nuoma s

£ BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
♦ 4 kambarių butas su baldais pirmame 
£ aukšte. Turės mokėti už savo buto šil- 
& dymą. Nuoma $130.
& j Skambinti 767-2680

£

I

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pardavimas Ir Taisymai 
^644 West <9th Stre^ 
Tel. REpublk 7-1941

------ -

4—• ■ >— r ■ I r?
L ' ’ V'.'* ■ ' ■ '

Siuntiniai, f Lietuvą 
ir kitus kraštus

V P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų 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 85.
Gaunama ^Naujienose” ir pas 
autorių: G729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

M. š I M K U S
* Notary Public f 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

Į HOMEOWNERS POLICY
F. Aeevtf

W. 95fb M 
Svarf. Fark, Ill, 
50642, . 42<-**M

Sot* Corner *

ENERGY

CMnge the oil and 
filters every 3,000 to 
8.000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loštai

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedri* Ava. 
Chfcaęo, UI. 60629 

Tel.: 778-8000

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI "NAUJIENOS”

6 — Naujienee, Chicago, 8, IR. Friday, Octoteer-22, IWt




