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BREZNEV K
SUVAŽIAVIMAS RINKS 

NAUJĄ VALDYBĄ
Metinis Amerikos Lietuvių Ta-, 

rybos suvažiavimas, kuriame 
bus sudaryta nauja -valdyba, 
įvyks spalio 30 d. Liet. Tauti
niuose Namuose, 6422 South 
Kedzie, Chicagbj. Pradžia 9 vai. 
ryto. Vakare įvyks banketas.: 
Vietas rezervuoti galima krei
piantis į ALTo centrą- 2606 W. 
63rd St, Chicago. -IL 60629; tel 
(312) 778-6900.

Suvažiavime norima pagrindi
niai aptarti Lietuvos laisvinimo 
darbus ir, jeigu per vieną dieną 
tai nebus'suskubta padarytį, su
važiavimas bus tęsiamas dar ir 
spalio 31 dieną.

f i - * JįŪ - - ’ =•' ■ į

KONKURSAI LITUANISTINIŲ
MOKYKLŲ AUKLĖTINIAMS

Siekdama, kad mūsų priau
gančioji karta daugiau įsigilintų- 
į okupanto- atneštus sunkumus- 
Lietuvoje,... Amerikos. .Lietuvių.' 
Taryba lituanistinių mokyklų 
auklėtiniams skelbia- rašinių

__apie. padėtu okupuotoje■ Lietuvo-, 
T" jekoiikursą. Aukštesniųjų Ii t ne- 

nistinių mokyklų auklėtiniams 
parinkta tema '“žmogaus teisių 
ir sąžinės laisvės varžymai oku
puotoje Lietuvoje”, o pradžios 
lituanistiniu mokyklų moki-- 
niams tema ^Daga^iųė padėtis-:Sevilj 
okupuotoje Lietuvoje . baigcs /univeršitefe, tap'd-’ advo-

Premijoms paskiria 1,000 dol. kalu ir-vertėsi advokato prak- 
Mecenatas ^7-kun, L Prnnškis.itjĮ<a
KobĮrĮfsut - Paprašyta • jįs pajėgė įtraukti į Ispanijos
LB š vi ęli m o tarybą,; J-uo reika-1 socialinių ' pa r ti ją uni versi lėtinį 
lu susitarta su jos jvą'dbvu mok/ jaunimą. Tapę •partijos nariais, 

jie da-bar yra patys atkyviausi
. , r ’veikėjaU Jie drąsiai kvietė gy-

lįventojus^balsuoti už socialistus.
Ispanų parlamentas turi 350 

narių.' 'Nuomones tikrinantieji 
nusįtondTI Ąhdrido^onferenJ žmones, apskaičiuoja kad sočia-, 
cija, kuri prasidės lapkričio 9 <J-p’s^a’ l>1P'es^į - atstosų 
ir kur susirinkusios 3.5 vahtvbiup Parlament?; Savo laiku Ispan>- 
atstovybes svarstys, kaip vyk-

• domi Helsinkio susitarimai, pa-’ 
siųsti kun. Juozą Prunskį, kad 
jisai kontaktuotų įvairių kraštų 
delegacijas, primintų joms lage
riuose ir beprotnamiuose kali
namus lietuvius politinius ir są
žinės kalinius, primintu apie 
Maskvos trukdymus atsikviesti 
atskirtus šeimos narius bei at
kreiptų dėmesį į mokinių sąži
nės prievartavimus okupuotos 
Lietuvos mokyklose bei spaudos 
ir įsitikinimų laisvės varžymus.

(ALTo informacija)

ISPANIJOS KARALIUS 
TARĖSI SU POLITIKAIS

MADRID. — Ispanijos kara
lius Juan Carlos trečiadienį su
kvietė politinių partijų vachjs 
pasitarti apie rinkimines riuota 
kas ir galimą neramumų pavojų.

Ispanijoje pasibaigė rinkimi
nė kampanija. Atrodo, kad šiuos 
rinkimus gali laimeli Ispanijos 
socialistai. Karalius yra pasiry
žęs gerbti gyventojų daugumos 
asisakymą. Felipe Gonzalez pa
reiškė, kad socialistai gerbs 
konstituciją ir prisilaikys pa
grindinių žmogaus teisių nuo-

. stalų.
Dešiniųjų vadas Manuel Fra

ga, buvęs Franko ministeris. pa
reiškė nėrimą. Jis bijo, kad so
cialistai, laimėję daugumą, pra
dės persekioti dešiniuosius, don- 
ząlez jam"atsakė, kad sdciaKs- 
tai prisilaikys įstatymų ir ..politi
nių priešų nenuskriaus. A

Advokatas vadovauja 
ispanų socialistams

Niekas neabejoja, kad šį kar
tą daugumą balsų gaus Ispanė 
jos socialistai, trečiadienį pa
reiškė išlipę Gonzalez. J is yra 

baigcsVuniveršitefe, tapo-; advo-

J. PląČU.j '/,.
* *.

L

MADRIDO KONFERENCIJĄ

Ąmęrik0s*< Lietuvių Taryba

1 ' *
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--'.Salvadoro vyriausybė atsi
sakė tartis su įsibrovusiais ku
biečiais.

nas tuojau ištiesė ranką •’Butkui 
ir pasižadėjo su juo kartu dirb
ti, kaip iki šio meto dirbo -kartu 
su Kutkumi. .>

sistemą, tai 
nyko ir iš

gali laimėti 
uivckafias 

jam pareisi ė.

DR. ANTANAS BUTKUS
— LB PIRMININKAS

ė

Sovietų valdžia nepajėgia pagaminti duonos krašto gy
ventojoms, get Sovietų -maršalai priima įvairių 

dalinių paradus Raudonojoj Aikštėj.

riistai gali'pravesti 200 atstovų

ir pasisakė prieš Maskvos cent
rinę komunistinę 
kc-mu uis tai nyko, 
nyko.

Manuel Fraga 
apie ItK) atstovų, bet a 
Felipe Gonzalez ; 
kad opozicinės partijos uebijolų. ‘ 
Socialistų n žudys jūsų šaliniu-: 
kų, kaip darė falangistai.

ST. PETERSBURG BEACH. ! 
Fla. - Dolphin Beach Resrift 
viešbutyje, kur pri š keturis 
mėnesius pcsedziaw SLA, buivo Į 
suvažiavę Lietuvių Bendruonįe- Į 
nes atstovai. • i

VyUuluj. Kuokui baigus šarvo • 
pranešimą apie jo paties atląk- j 
lūs įvairius darbus, buvo-išrišk-; 
tas xlr. Antanas Butkus EB-nės j 
Centro valdybos pirmininko pa
reigoms. Katkus nežinomais su
metimas! atsisakė teliau pirmi
ninkauti. Buvo pasiūlyti du kan
didatai Bendruomenės' pirmi lun
ko pareigoms. Kandidatavo dr. 
Antanas Butkus -ir dęlroiti&is

> — Jeigu- aš pralaimėsiu antra
dienį, —- pareiškė-.kandidatas į. 
Illinois gubernatorius Adlai 
Stevensonas, — tai man nėra kas 
veikti šiame biznyje.

' /—-Ieva Mizarienė rašo apie 
Antaną Bimbą, bet nieko nesako, 
kodėl jiedu nesutarė.

>.— Graikijos'ir JAV atstovai1 
padėjo pasitarimus dėl laivyno 
bazių Graikijoje.

★ WASHINGTON
U.S.A.

MEXICO

— ECOADOR^

CENTRAL
AMERICA

įjoję buvo komunistų partija, 
t bet kai grįžo Santiago Castillo

BALBOAS

JANEIRO

3

KALENDORfiLIS

SpaTio 29: Narcizas, Gelgau
das, žemaitė, Germinas, Kanapė,1 
Laimonis. - . i

Saulė teka 7:17, leidžiasi 5:51.
Oras <įab«iuotis, lit.

lVEMEZDELA

SAO

— Trečiadienį Nobelio premi
jas ; laureatas, ekonomistas G. 
Stiffler buvo Baltuose Rūmuose 
ir kalbėjosi su prez. Reaganu. 
Pasikalbėjime su žurnalistais 
jis Suabejojo prezidento ekono
minės politikos pasiekimais.

HAITI

COLOMBIA

B0LIT1J

C1ILE

•R.CVIAMA
ORIMAM

>~/SFLfillAM

UENOS
SANTIAGOgr^ 

gMONTEVIOĘOg^
AlfiEMTIMA^

Gen. Nicolaides, susitaręs su prez. Bignone, gavo
2 bil. dolerių paskolą iš Tarptautinio Fondo.

MASKVON SUKVIETĖ 500 SOVIETU 
GINKLUOTŲ PAJĖGŲ VADŲ i

TARP PRIFAAKIN PASTATYTŲ SOVIETŲ MARŠALŲ 
STOVĖJO ANDROPOVAS IR ČERNENKA

MASKVA, Rusija.— Leonidas 
L Brežnevas, sukvietęs į Mask
va 5(H) Sovietu maršalu, genero
lų ir įvairių Sov- kariuomenės 
vadų, savo kalboje kurstė juos 
prieš Ameriką, — sako diplo
matų pranešimai iš Sovietų 
sostinės.

Brežnevas.
mesio į prezidento Reagano pa- lams pasakė, kad turime page- 
siūlymus sumažinti atomines rinti santykius su Kinija. Kini- 
jėgas Europoje arba visai išvežti jos 
atomines ginklus iš Europos, 
tvirtina, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybes ginkluojasi pries 
Sovietų Sąjungą. Sovietų aukš
čiausios tarybos pirmininkas^os net bendro susitarimo nepa- 
klastoja JAV poziciją Sovietų rašęs, nes jam nepavyko su nu
karo jėgų atžvilgiu ir bando 
teikti Sovietų kariuomenės

1 dus prieš Ameriką.

gės. Iš paskelbtos fotografijos 
galima spręsti, kad Brežnevo 
vietą užims ne Konstantinas 
Černenka, kurį piršo Brežnevas, 
bet Andropovas, kuris siuvi ša
lia maršalu. Černenka atsidūrė 
pačioje eilės pabaigoje.

1 Be kurstymo prieš Ameriką,
nekreipdamas dė- Brežnevas sukviestiems marša-

atstovas buvo nuvykęs į 
Maskvą Pekine pradėtiems pa
sitarimams lesti, bet ir ten nie
ko nesusitarė. Užsienio reikalų 
viceministeris išvažiavo iš Mask-

nu- sais susitarti.
va-! Pekine Kinijos atstovas pa

klausė, kada Sovietų karo jėgos 
Pats Brežnevas jau ne 135. ku- pasitrauks iš Afganistano. Šo

ris kalbėjo karo vadams prieš vi<Į»y atsakymas buvo neigiamas.
porą metu. Tada jis buvo ne tiV9 paklausė, kada Sovietų 

vadovybė atšauks 
■šarvo ginkluotas pajėgas riš Man- 
džurijos, (ar atsakymas buvo dar 
trumpesnis. Tada Kinijos atsto
vas norėjo susitarti dėl dabartį 
nio Kinijos ir Sovietų Sąjungos 
pasienio. Rusai nenori karo Eu
ropoje, nesusitarę su Kinija, to
dėl Brežnevas ir kreipė tiek 
daug dėmesio į Kiniją.

aukščiausiosios tarybos pirmi* 
nirTkas/T>et ir^SovTefu Sąjufigos 
kompartijos sekretorius, šįmet 

i Brežnevui jau buvo atimtos So
vietų Sąjungos komunistų par
tijos g-neralinio sekretoriaus 

^pareigos.
Sovietų karo vadų susirinki

mo prezidiuman buvo pakviesti 
maršalas Sergei L. Sokolov, ku-1 
ris eina karo jėgų vado maršalo 
Ustinovo padavuotojo pareigas, 
ir maršalas Viktoras G. Kuliko
vas, Varšuvos pakto valstybių 
karo jėgų vyriausias vadas, ša
lia šių dviejų maršalų stovėjo i 
Jurijus V. Andropovas, dabarli- 

‘ nis Sovietų Sąjungos komunistų 
1 partijos pirmasis sekretorius, ir

Argentinos vyriausybė gaus dviejų 
bilijonų dolerių paskolą

PASIŽADĖJO GEROKAI SUMAŽINTI VAI-STABftS IŠLAIDAS, * Konstantinas U .Černenka, Brež- 
‘nevo proteguojamas politinio 
biuro narys.

Šalia Varšuvos pakto karo jė
gų vyriausio vado maršalo Ku
likovo stovėjo Andropovas, vi
siškai išstūmęs Brežnevą iš ko
munistų partijos vadovybės. Vi
si žinome, kad komunistų par 
lijoje gen sekretorius buvo ga
lingiausias pareigūnas. Stalinas 
buvo tiktai gen. sekretorius, bet 
jo įsakymas kiekvienam parti
jos nariui buvo privalomas. Iki 
paskutinio šii dies priepuolio 
Brežnevas turėjo tą galią, bet 
šiandien jis los galios jau ne 

. turi. Kelias sn-vaitrs kova ėjo Sa- y
vietų Sąjungos komunistų par
tijos politiniame biure, kol Brcž- 
n vas buvo galutinai išstumtas 
iš kormmistų partijos va<lovy.

PRAŠO ATIDĖTI SKOLŲ MOKĖJIMĄ 
j

BUENOS AIRES. — Argenti- didokas skaičius kareivių be rei- 
nos vyriausybė paskelbė, kad jai 
pavyko, po trijų mėnesių dery
bų, iš Tarptautinio piniginio 
fondo gauti dviejų bilijonų do
lerių paskolą. Argentinos vy
riausybė turėjo pasižadėti gero-j 
kai apkarpyti valstybės išlaidas.

Argentinos vyriausybei labai 
rūpėjo dar kitas klausimas, bū
tent: užsienio "bankai neturės 
reikalauti, kad Argentina tuoj 
sumokėtų savo skolą. Jeigu šitas 
reikalas nebus teigiamai iš
spręstas, tai Argentina toli nenu
žengs. Iki metų pagaigos Argen
tine privalo užsieniams išmokė
ti virš bilijono dolerių. Jeigu 
Argentina, pasiskolinusi du bili
jonus dolerių, turės išmokėti 
daugiau negu bilijoną, tai gauta 
paskola mažai ką galės padaryti.

Nukentės smarkesnieji 
kariuomenės vadai

Atrodo, kad pirmon eilėn nu
kentės smarkesnieji Argentinos 
kariuomenės,vadai. Gen, Cristia
no Nicotodos, matyt, anksti bu
vo patyręs apie reikalavimą su
mažinti valstybės išlaidas Di
džiausias Argentinai išlaidas at
nešė Argentinos kariuomėnės 
vadų suplanuota ekspedicija | 
Falklando ir kitas pietų Atlan
to salas.

Argentinos generolai pralaimė-’
jo karą, prarado daug ginklų, 1 Praėjus porai metų, Argenti- bausmės.

kalo žuvo salų kovose, o britai 
vėliau visus karius grąžino j Ar
gentiną. Karininkus palaikė po
rą savaičių ilgiau, bet britai ir 
tuos atidavė Argentinos vyriau
sybei. Generolas Nicolaides pa
leido visus parvežtus karinin
kus ai sargo n. Pradžioic sakė, 
kad jie paleisti tiktai lanlvmo 
sum timals. het dabar aiškėja, 
kad jie buvo paleisti taupvmo 
sumetimais. Dabar‘aiškėja, kad 
atleistieji kariuomenės tarnybon 
daugiau nebegrįš. Jiems bus su
darytos bylos už karo pradžią.

Kada buvo susitarta dėl vals
tybės išlaidų mažinimo, tai pra
sidėjo pasitarimai paskolai. Pa
sitarimus į vedė Tarptautinio
Fondo atstovas Walter R ūbi-, 
chek. Derybos užtruko septy
nias savaites.

Metų pradžioje g^us 
pusantro bilijono

Susitarimas sako, kad pačioje 
Argentinoje pirmoje eilėje turės 
būti .atlikti paruošiamieji dar
bai Argentinos ūkiui atstatyti. 
Ateinančių metų pradžioje ar- 
gentiniečiai gaus pusantro bili-į 
jono dolerių paskolų. Pinigus tis priemonių,, k nd ateityje ka- 
Argentinos centrinis bankas 
gaus, kai bus aišku, i kokią pra- kištų į krašto ūkį ir neištuštintų 
menės šaką argentiniečialTrtVes- valstybė 
tuos gautą paskolą.

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybė, pravedusi patį didžiausią 
žmonių surašinėjimą, trečadienį 
paskelbė, kad dabar Kinijoj gy
vena 1,031,88X511 žmonių, lai 
sudaro viena ketvirtadalį visų 
ž.inėje.gyvenančių žmonių.

Iš viso žemėje gyvena 4 bili
jonai ir 500 milijonų žmonių.

Surašinėtojai apskaičiavo, kad 
kas minutę Kinijoj gimsta 10 
kūdikių. Antroji valstybė, ku
rioje yra daugiausia žmonių, 
yra Indija. Dabartiniu melu yra 
virš 700 milijonų indų.

Kinijos gyveni o j u s u ra š i n ė į i - 
mą pravedė 5 milijonai suraši
nėtojų. Jie savo darbą pradėjo 
liepos mene į, o b igė šiomis 
dienomis.

I šį skaičių įeina Macao salos 
ir Hong Kongo gyventcj.d, nes 
Kinijos vyriausybė juos skaito 
Kinijos dalimi. Ten gyvena virš 
22 milijonų žmonių.

na galės gauti dar $500,000. šiai 
sumai turės būti paruoštas in
vestavimo lianas. Tuo tarpu Ar
gentinos vyriausybė turi pasira
šyti susitarimą su skolininkais, 
kad jiį sutiktų palaukti porą 
melų. Tiktai šią problemą su
tvarkius, pradės milijonai dole
rių plivkli į generolų visiškai 
nugyventą krašto ūkį.

Vyriausylje taip pat turės im-

riuominrs vadai niekad nesi-

_iždo. U*ž tokj elgesį 
[kariams bus numatytos didelės

Brežnevas trečiadienį kurstė 
maršalus prieš Ameriką ir 

ruoštis jsiveržlFį Europą.



Gerbiamieji lietuviai
VISI VIENINGAI GINKIME 

MARQUETTE PARKĄ
Remkite Sėtuvių draugus. Balsuokite tiesiai 

DEMOCRATIC. Paspauskite

STRAIGHT PARTY
e

® DEMOCRATIC PARTY

Jū5ų tiesioginis DEMOCRATIC skylutės pa
spaudimas bus balsas šiems lietuvių rėmėjams:

FOR PRESIDENT OF THE BOARD OF COUNTY
COMMISSIONERS OF COOK COUNTY

democratic GEORGE W. DUNNE

FOR SHERIFF OF COOK COUNTY

DaiecR-ATic RICHARD J. ELROD

FOR ASSESSOR OF COOK COUNTY / ?
.d^ocrattc THOMAS C. ĘYNES

Su pagarba, J?
ALVAITIS

\v > - ’ ' . *

: ' Demokratų veikėjas

V, -      ■ ■ ■■ "■ — *

V. FuTVIO GYVENIMO BRUOŽAI k 
pasinėrus kaimo gyverfi^^ty- 
oje. toli nuo ūžiančio;"verdančio 
risuonseniškos ir poitinės veik
tos centro, priekaištai dėl praei
ties. baimė dėl ą!teilįes, sąjungos 
viršininko ir* pirmininko * per 
duotųjų pareigų patekta tušt&ma 
jį ėmė tikrai kankinti. Ta kan
čia ji lydėjo per visą jo savano
rišką "tremties” metą provinci
joje iki sugrįžimo prie saulių 
Sąjungos vairo.

Mikas Mikelkevicitis tiksliai 
rašė apie pneza-sirs, privedusias 
prie dabartinio Pntvie- sielos, 
stovio: *'

. “Bet ne visu buvo Pu-tvi-nskis- 
nuprastas- Netikėta, kari galima 
tauriruo -atgimimo darbas varyti 
nepalaikant kurios nors politi
nės, partijos. Kiekviena partija 
.įtarė, kad organizuojama jėga; 
priklauso kitai partijai, kad ga
landama jai peilis. Nepadėjo to 
:ktos -nesąmones išskiaulyt^ nors 
visu? Putvinskio ir jo artimes^ 
m-uju -buvo sKe.-biama, kad šau-, 
lys tarnauja tautai, kad visas 

• partijas jis lygiai gerbia, kad' 
šaulys gari bū Ii ir partijos žmo
gus eidamas šanku parei 
geis, užmiršta apie -tai. Nepavy
ko įtikinti: buvo manoma, kad 

su juo — dažnai pagalvodavo j organizuojama slapta jėga, ku- 
apic netolimos praeities dienasr:’-’r14 viena ar kita partija,panau-; 
jam dirbant sąjungos vadovybė 4 dės prieš sa^ o .priešininkus, 
je ir paabejodavo savo pasitrau | Prasidėjo smalki akcija prieš 
kimo reikalingumu ar nauda. ' oauiią Sąjungą nuginkluoti jai. 
Eel grįžus iš Klaiptdcs ir visai Veltui Putvinskis įrudint’joipai

riuose susirįakiihuose'-ir pose> 
Ežiuose,t sauliainy
yra ,ju •idralu įkūnijiĮii.as, kąė: 
{atėmus juos; tuo pačiu' gyvybč- ; 
;ątimauia.ūš sąjungos. Ne karte' i 
Putvinskis nuovargio valando 
miš sakydavo kad plau
kiant:- pries ' stiprią Stove ir ka<.; 
mes, vieton dirbti sąjungai na ’ 
šų darbą/ savo'jėgas Suvartoja{ 
me tam,.kad' srovė neneštų- mū 

■’.su atgal. . -.
Pagaliau .1922 m_ Putvinskio 

•jėgos buvo .galutinai išsemt® 
;įr jis su didžiausiu skausmu it; 
Sąjungos vadovavimo pašitrati 
kė. Jo skausmas buvo tuo didės ' 
oh; kad paliekama Sąjunga. atT 
rodė, /statomi namai:, pri.’j 
vežta medžiagos.’ kai kat.pradė

quette Parke, apylinkėje. Vasa- 
ts n»2t«r eidavau j parką saule 
pasr&uttefi. Nebuvo jokios bak 
mės būti vienai. Kartą viena uio 
toris manęs paktensė: **Turi di
lelį namą, tokiė niorgieiai ,ar 
nebįai juodžių‘Z'* Jai apsakiau; 
“O ką baimė padės, kur nu
bėgsi?” z
"Tai buvo- prieš daug metų. 

Per tą laiką daug kas jau iške
liavo į Kazimierines ar Tautines 
kapines. Daug kas apsigyveno 
Floridoje ar kitur. Daug kas 
praturtėjo ir išsikraustė į nž- 
miesčius. Jau nebeinu į parką 
saule pasikaitinti, bet įsigiję n 
šuniuką ir dažnai einu su juo 
pasivaikščioti.

Mūsų pasivaikščiojimai būna 
kartais gana jdomūs. Ypač kai 
jinu G9-ąja (Lith. PL Ct) ar 
71-ąją gatve. Jaučiuos lyg bū
čiau mažoje Lietuvėlėje, čia la
bai tinka Lithuanian Plaza Ct. 
gatvės’ pavadinimas. Sutinki 
žmones, tarpusavyje lietuviškai- 

. Šnekant. Matei čia advokatų ir 
daktarų, ofisus, lietuviškus res
toranus, krautuves ir smukles. 
Atrodo, lietuvių biznis, klesti, 
'ia‘bažnyčia ir jos. parapijos sa- 

■k-ėjez vyksta įvairus lietuviškas 
! kefžinias. Per-šventes matai uni- 
.-ermuotus šaulius- ir skautus 
■žingsjiiuejeht nešant tautinę 
šėJiajrą. p taip pat- ir tautiniais 
•Įįbąffe ’j, .pasirėdžiusias moteris. 

AfcįriotširdžiM- ias labai malonu. 
.Tėvynės iigešys šiek tiek suma 
įėja -anoj Atląr.to pusėj paliktai 

iĮėsy'neį. ;’
> Marquette‘J?arko lietuvių ko 
lomja :yra viena is didžiausių 
lie'&yiskuj ’Šblonijų .- išeivijoje..• 
ršdandiėn - jažygresia ’ didesnis ne^ 
rgu kadą buvo pavojus. - Iš arti- 
į inųįjii' rytiu šlenka tamsūs debe^ 
sys, bet gal’, ir tplfteųjų rytų 

■ Kruvinos raiiltcfe įBrumsčia mūsų-
<ImosFefn, ’ kė<f kiek' galint g’reb _ 

fčiau išblaškytui'niįsp gražią lie- 
Juvišką koūoaiją. .

J Turime 7 daug, organiząčijų, narys; Visi balsuokime už sena- 
Į kurių kai kurią, vadovai iŠeikyo torių Frank D. Navicką.
f. fa perdaug- energijos tarpusavio 7 Regina Simokaitis

desnė praraja darosi Sėtuvių vio 
omgtrme. Visi lietuviai turi įsi- 

-dėmėti, kad Marquette Parko i 
^apylinkės išUikynaas nėra tik 
keieto senesnių pensininkų rei
klias . Tam turi ateiti skubi pa
galba iš įvadrių organizacijų. 
Pats laikas yra prisiminti, kad 
mes esame lietuviai fr turime 
isTaikyti lietuvišką koloniją, nes 
ją išardžius, jokia stebuklinga 4 
ranka jos nebesujungs.

Pamirškime -‘politiką”, nuo 
moaių skirtumus ir įsijunkime 
Kndron kovon į Lietuvių Mar
quette Parko Narnų S5vininku 
organizaciją. Nesiteisinkim taip, 
kaip viena daktarė, kuri pasakė: 
“Neturiu laiko, o kiek laiko pri
čiupus — noriu su anūkėliais 
pabūti”. Mūsų pareiga šiai or
ganizacijai priklausyti. Labai 
užimtas asmuo tegu ateina nors 
vieną kartą į metus į susirinki
mus ir tai geriau negu visai ne
dalyvauti. Tegu tos organizaci
jos sąrašuose figūruoja tūkstan
čiai pavardžių. Tada mes galė
sime didžiuotis prieš valdžią, 
galėsime statyti reikalavimus ir 
su mumis skaitysis.

Visi biznieriai, daktarai, ad
vokatai. turį ofisus Marquette 
Parko apylinkėj, privalėtų jaus
ti pareigą priklausyti. Užmiesty’ 
gyveną, bet turį- nuosavybes šio 
je apylinkėje,* taip pat turėtų i 
priklausyti šiai organizacijai- 
■Pamirškime pasakymą: “Ką tas 
mano vieno dalyvavimas pakeis? 
•Aš jau atidirbau, laikas pasilsė
ki, tegu jaunesni dabar dirba”.

Jeigu mes dar iki šiol nepasi- 
: mokėme vienybės iš kitų tau tie-, 
c'ėnį; tai pats laikas mokytis iš 
juodžiu. Jie stengiasi net po ke- 
.lis kartus užsiregistruoti; kad 
tik galėtų balsuoti. /

-Ta pačia proga -uorių primin- 
rtį ?kad lietuviai 4»ri pamirš h 
partiją” ir lapkričio 2uą dieną 
fhateuoti už lietuvį, kuris yra 
M.P.X. Savininkų organizacijos

Marquette Parko Dėtuvių Namų 
Savininkų priimta rezoliucija

4

vėl terna-uti, cBrbti-inano am- į Mikui Mikelkevičiui, rašyto 1927 
žiaus tikslui. Bet nerandu, ir i :n. gruodžio mėn. 5 dieną.
■gana. M^htiiHis. pereinu visus?
mūsų viešojo gyyeimo užkam

jau- 
ma-

. Vladas Futvis
Kankino Pūlvį taip pat' ir tuš

tuma,. pradėjusi, veržtis į jojo 
dvasinį gyvenimą, pareigas šau
lių Sąjungoje apleidus. Tos tuš 
t ūmos pilnai užpildyti negalėja ■ 
bet koks laikinas šuoliškas dar
ias. Net ir sukilimui dirvą be-; 
ruošdamas, kelionei į Klaipėdą 
daiktus bekraudamas į čemoda
ną, latvis — kaip buvo galimai 
spręsti iš įvairių pasikalbėjimu i

>1., ___ 1__ —_ 1

Marquette Park Lithuanian Homeowners Asso
ciation, Inc., held their monthly meeting at Nativity 
B.V.M Auditorium on Friday,’ October 15th, $982 
and adopted the following resolution.

WHEREAS, the Honorable____________ ___
is seeking reelection as State Senator for a third 
term, and

WHEREAS, our organization after diligently I 
searching' his accomplishments recognize that he 
should be reelected without hesitation;

WHEREAS, Senator Savickas has demonstrated 
his ability as an excellent organizer and community 
leader for the safety and protection of the Marquette 
Park area; ' . ?

WHEREAS, we are justly proud of the Senator I 
and place him iu our confidence. He is capable of I 
challenging all obstacles that face this community;

WHEREFORE, this unanimous resolution has 
been adopted because we believe, that Frank Savickas 
will continue to serve all the people in this commu
nity to the best of his hability..

We the people of the Marquette Park Home
owners Association, Inc. are proud to endorse Sena
tor Frank D.-Savickas.

. “Reikiamų pripažinti, kad 
ciuosi sergąs. Tai yra serga 

plus ir visur užklynita parima- no siela. Iš pradžios, kaip 
žau iš Kauno, nejutau to, 
dabar pamažėle, mėgindamas ką 
nors dirbtir planuoti, svajoti, kas 
kartą įsitikinu, kad trūksta man

į mu, tai’ vėl inųilos. ąklęnių, tai 
vėl priešų bloga , valia. Nėra 
lauko sklVpelioį fcdr galima būtų 
pi’itilpti su savo trimis grašiais.

'Perbėgu nrūsų tautos istoriją; turinio, 
rn nerandu niekui-gryno tautiš-

viešpatauja chaosas; ar-atsiras
• eitas architektas, kuris užbaigi 
darbą ir pasialys pūhhjs — 
vinskio palyginimas^. (Mikas"

•Jų Sąjungos kūrėją ir mylimąjkanrro požyin-ht; tarp, kaip Kai 
draugą’.’, Triihitas,.1929 in. ko-

?vo mėn. 28 d'., Nr. 13. p. 1^9). 4j;
Dar ftei pilniems metantis pq

Kte.ip.ėdos Sukilimo nepraėjus, 
.1923. m. gruodžio mėn. 7 d. Tai?? 
ke Vladas Pntvis skunofesi MP 
ksikėviciui: *
. “Dabar ritiicsi >u tirštuma, ieš?

k xau isejim^Te^lcav bent koklį4 
jpinduHp, kaip žiui*kė, į>afcfiuvtx<

į slastus, ieško plysflcės, kad 
ošĘstų. - ’X ’

Vątįnasi, Ieškau kekio notfĄ 
liuko, kad galėčiau prikibti

(Bus daugiau)

tftMcu

x>Co, nv, r.v

kurių kitų istorijoje, pav.: žydu, 
Įdek aprašo-šv. istorija seno įsta-i 
tymo, Abba graiku,’o lead no^ 
ir pragaro vaikį lenkų.

Man * rodosi. kad j rigu sužibę 
tų aušra, kad kas nors paskelb 
tiF tautos trimftę* aš dar norė- 

^čiati atgyti ir vėl pristočiau 
’prie tarnybos nbrs irž virėją.. 
■(Mikas Xlikeikcvičitis, Trimitas. 
4929.H1X p. t99>.

Kelinis metane prabėgus^ kai 
Klynaitis jau buvo pasitraukęs 
is sąjungos viršininko pareigų, 
būdomas kaime Pūtvis tuštumų

► jautė taip stipriai, kad save api
būdino kaip 5 «elos ligonį. Tai ( Lilxnr 33 wyfiss 4traiiiCaCTno- 

į ryšk ai ‘ftxatosr iš kito jo laiško tą

—- PieBu Afrikos užsienio rei
kalu ministerio pavaduotojas 
pareiškė, kad Jungtiniu Tautų 
planas pravesti laisvus- rinkimus

Uaua» nccste, Yak. Yofcictijoj, ~

193M5- -iweftI Itar©. Xigfcas Re- 
buvrr sužeistas.

f

Zigmas Mikužis, President- • -

Charles P. KaZ, Legal Adviso'r 
■October 15,■ 1982 A.D.

■SAVINGS
us for 

financing
M OW IQW UTB

fūsę protėviai ganJHavcxi f 
turtingu, svelnki, ŠMdanciu, eleg 
Martell Cognac stoniu nuo T7T

O kai žmonė o___v
jus žinote, karf far iabafgera.

Sveiks.

į
_______,___________ ..

■sfeip Ilgai tailors vertina, \ d
jflraneprette Parko Lietuvių Namų
‘dvbfts* <Wfi$ IldrtaTFs fr Virino j
Jim2. Sėdi. iš~kairės: šldag.enė. Juozas Skeivys. Juozas 
BaecviCiub ir Juozhs šidagis Stovi: Stasys Pa t laba, Jonas 
MAOkSs. VTSifcrs BrūžioMs, Juozas Bagdiius ir Alfotisas 

Gudauskas.

Tal.:8C-D4>

SERVING CHICAG6LANDSINCE IMS
MM

2 — Naujien 
4
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kalba ir

lliuxR»" (’tapyba)Tamošaitis

BALFo VAJUS

Rockiordieti

miręs 
metais.

Kaip praneša Valstiečių Laik
raštis (X.12), net Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos, prezidiu
mas susirūpino, kad respubliko
je nevykdomas1 ‘^santuokos ir 
šeimos kodeksas”.

9 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, t pieno !r mn¥<tg| 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vinec 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Sterko*, 
I. Raukčio, ,dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio. M. Kelkio, V. Kašubo#, A. Rakštelės ir k. Varno

• — Daug Prąucūzijos žydų, 
jausdami.- pavojif,,iš antisemitf- 

,nių puolimų, .padboda pareiški 
ųpus emigruoti Į. Izraelį.

Taip ir baigėsi šunų varžybos, 
užtrukusios virs 6 valandų. Pasi
taikė labai graži diena, Prie 
alaus bakalo ir užkandžiu stalo, 

Iš savame parke buvo malonu ir.

RELIGINĖS APEIGOS 
DAR GYVOS

tarpusavyje 
ais kapojasi, 

žvanga ir šitaip ‘pasakoja apie 
Eglės giliąją tragiką, jos šjr-dies 
skausmą....

Metus žvilgsni j. kitą sieną, 
tragiškas ; Eglės nuotaikas pa
keičia romantika dvelkiantis kū
rinys - kilimas ‘‘Naktigonė mė
nulio šviesoje”, šis yra nakties

;mus, ne- 
meistrės 

kruopštų

MARU A N0REIKIEN1

••‘Kaip kiekvienais metais, ir 
šiemet spalio mėnesi yra pra
vedamas BALFo piniginiis vajus 
’.Atsilankius aukų rinkėjams, 
paremkime šį kilnų šalpos dar. 
bą savo aukomis.

— V. Vokietijoj piktas auto
mobilistas' sušaudė- automatinį 
radaro aparatą,-kuris greitkely, 
netoli Liinburgo, sekė važiuo
jančiųjų mašinų greitį. -T^ą apa
ratas per metusjučiupd^dffipil! 
60,000 nusižengėlių. NiibšteliV. 
padaryta apie $200,000.

To
mistinės J nuotaikos

Dėkojame visiems scečiams, 
kad nepatingėjote atvykti pas 
mus.

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

Ir patarė mums toliau studijuoti* ; \

Penktadienio naktį,pajutęs vie- 
šešta- 

Ligoni- 
lengvą 
lengvą

tai: Paryžiuje 1937 melais, Ber
lyne 1938 m.^ New Yorke 1939 
m., Venecueldje, Kolumbijoje, 
JAV-se^ Kanadoje. Kaip žinoma, 
A. Tamošaitienė yra surengusi 
savą darbų parodas veik visuose 
didesniuose JAV-ių ir Kanados! 
miestuose, kaip tai: Los Ange
les, Clevelande, i Chicagoje, To
ronte, Montrealyje ir t.t. O kai 
kuriuose jų riet ir po kelis kar
tus, kaip -kad Chicagoje, kas: 
įrūdijai: kad dailininkė turi vis.' 
ką nors nauja parodyti, o tai reiš
kia, kad ji* yra ^kūrybinga ir 
darbšti. Parodos* katalogą išlei
do Galerija, finansavo Lietuvių 
Tautinio Meno Institutas.JA . • • • k; 1

Paroda buvo garsinama ir 
miesto didžioje spaudoje, tad. 
parodą -gausiai lanko ir kitatau-> 
čiai. Tenka laukti ir meno kri-i 
tiku' pasisakymo' apie šią paro-' 
dą ir tikėti, kad jie suras daug, 
ką gero ir gražaus pasakyti.

Šia pat proga būtina .pasakyti/ 
kad daib A. Tamošaitienė savo; 
meno darbais yra įsirikiavusi' 
| x pasaulinio masto gobeleno^ 
meistru eiles. Tuo tenka didžiuo
tis ir pasidžiaugti. ‘

Jos vieno puikaus kūrinio, ki
limo nuotrauka, “Lelijų kalnas” 
ir pluoštas biografinių žinių yra 
patiekta, atspausdinta sieninių 
kilimų meno istorijoje —Tap
estry Mirror of History, išleiš-

Dailininkės Anastazijos Tamošaitienės 
gobeleną-paroda Chicagoje

Dail. A. Tamošaitienės gobė- kolorito, bet apie lauželį sėdin 
leno kilimų meisterės paroda- 
vyksta Chicago^ vidumiivsfyje, 
galerijoje. Dailininkė yra išsta
čius! parbdai 42 kilimus, nepa
prasto grožio grafikes, gobeleno 
darbus. r. 1 . ’

i - ■ t . < r‘ ?

Daugumas darbų yra tautinės 
mitologijos teiri6ą 
mantinės 
darbai, bet jie visi savi’ artimi 
lietuvio dvasiai, Kilimų,grožį 
iššaukia ir puiki komp zieija, 
koloritas, darbo technika. O 
spalvų atspalvių žaidimas tir- 
s’og užburiantis! Spalvomis, ai 
' naiviais žaisti dailininkė turi 
pikanįąmai vietos, nes jos dar
bų gana didelės ismieres 1 6 
pėdu apimties. Trumpai tariant, 
tenka* pasakyti, ;k’ąd vos, tik įžen
gus j parodos šalę, pasijunti ta
rytum patekusi į tautinio meno 
šventovę., >. ■:

Pirmasis žiūrovą pasitinka di
džiulis kilimas, gilios mistinės 
lemos, tamsoko kolorito. Vaiz
duojamos trys jaunos, lieknos 
lietuvaitės, gėlių puokštėmis 
rankose, stovinčios koplytstul
pių fone. Tai žavingas kūrinys 
’‘Mergaitės atsisveikinimas” — 
gobeleno darbo kilimas.

Nespėjus šiuo kūriniu pasigc? 
rėti, jau tau iš tolo irioj a į-save 
kiti tautinės mitologijos figūri- 
niai .dąrįai, tai^/*Jūratę įr Kas
tytis”, ^‘Eglė ir Žilvinas”, “Eglė 
ir Drebulė” (diptikas) ‘‘Pintu
vių vakaras”, “Laumių pasaulis 
naktį” ir kiti. . 5 .

Kiekvieno kūrinio temhi yra 
aiškiai parinktos ir atitinkamos 
spalvoj; atspalviai, ir jų visa 
gausybė. Kas svarbu, jos tarpui 
savyje nesipeša ir. besibara</ma
loniai- glauefosi ir sudaro nepa
prasto grožio kurinių? spalvinę 
Harmoniją. Ęvz., kūriniui Jūra
tė ir Kasty tis -yra? parink tos jū- 
rps yąndęns spalvQs: t2msiąi mėL 
hmbs^žalibs, Juodos ir šios spal
vos,'jų, atspalviai tiesiog-banguo
ja, tarsi’pačios*, juros bangos... 
O kilimas “Saulės rūmai” skęs
ta šiltuose spalvų, atspalvių to
nuose ir žiūrovai sukuria jaus
mą, tarytum jisVir jaristų pačios 
saulės spindulius, jų šilumą. 
Na, o “Eglės ainfcana” kilimo'ko
loritas y^a; tamsių tragiškų spal
vų: tamsiai raudonų,-juodųT lė- 
lijavų, kurios j^ 
tarsi kirvio smū

A. Tamošaitienei, kad kuo dau
giau jos darbų patektų į kita
taučių rankas,-fų namus ir liu
dytų apie lietuvių tautos kūry
binį genijų, jos meno lobius.

r Paroda vyksta 714 N. Wells 
St. Lankynio valandoj riud 
10 ryto iki 5 vaL popiet 

? ' ; ? ? y Z. Juškevičienė

A -.auMtis,• • •
pumose, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
' - istoriją ?

- (1869 — 1959 metai).

— Kas gi jau ten taip darosi
— Velka šėrikai, melžėjosj 

kombinuotuosius pašarus kaipr 
tik gali. 4 •

— Gerai,, a t visi u. ’
Grįžęs sekretorius papasakoji 

kolūkio pirminiiikui pokalbį 
Venckumi. - *

— Jeigu toks reikalas, neali-’ 
dėlioki!. Pasiimk su savinlj 
draugovininkus, liaudies kontro* 
lierius ir patikrinkit šiandien, —' 
pasakė kolūkio pirmininkas. •

Kaip larė, taip ir padarė. (
•

Teisybę sakė Venckumis. Daug 
/tą vakarą grobstytojų buvo su^ 
laikyta. Su terbele įkliuvo ir; 
Včnckūno žmona. Grįžusi j na% 
mus priekaištavo vyrui:

— Nepakels dabar manęs į 
vjt. melžėjas. . *

— Kas galėjo žinoti, kad jie 
ne rytoj, o šiandien ateis, — 
bandė teisintis “sąžiningasis” 
Jonas Venckūnas.

VJdybų, krikšto ir laidotuvių 
apeigos vyksta ne pagalb parti
jos nurodytas “naujas tradici
jas”, t.y. vis dar laikomasi reli
ginių papročių. .Todėl aukščiau
sias orgarias nutarė duoti nuro
dymus rajonų ir miestų liaudies 
deputatų taryboms “toliau at
kakliai rūpintis civilinės metri
kacijos skyrių veihlos tobulini
mu, stiprinti jų darbo kontrolę, 
sprięsti materialinio techninio 
aprūpinimo problemas, šioje 
veikloje pasitelkus kultūros, 
švietimo įstaigas, liaudies tradi
cijų tarjTbas^. kitas visuprpenės 
ir savaveiksmiškas organizaci
jas, reikia siekti. civilinių san
tuokos, girriimo ir laidojimo 
apeigų emocinės įtaigos bei 
ideologinio ^poveikio didinimo, 
kad kiekvieną šeimos šventė ar 
kitas rengirtys padėtų stiprinti 
piliečių atsakomybę valstybei ir 
visuomenei, keltų šeimos santy
kių kultūrą”..

Tas reiškia, kad Lietuvos gy
ventojai vis dar!'nenori naudo
tis valdžios aūlomomią ateisti
nėmis apeigomis. O’komunistą 
partija ir vietos okupaėlriė vil- 
d&‘a<nepž&eSkamai “atkakliai’* 
jas ’įgj'yėrtdma:. ■

. (Iš Europos Lietuvio)'

IR VĖL NAUJAS KAPAS i %
Spalio 10 d. Rockfordo Švedų 

ligoninėje mirė Algirdas Bacys- 
Bacevičius, sulaukęs 58 m. am
žiaus. Jo mirtis buvo visiems 
staigmena nes sutikome Algirdą 
sveiką ir linksmą, ir štai, jo nė-

JA Y DRUGS VAISTINE 
t7t9 W. Tirt St, Chicago, ffl.

• rrrxsTrvGAi atFiuxno bbceftai • fakwh mat bo.
XXJKTNAI » K0SMXTIK06 RKIKXENYB

Atdara Šiokiadieniai* nne >

ŠUNŲ VARŽYBOS
Spalio 23 d’eną medžiotojų or

ganizacija suruošė Lietuviu paę- 
ke šunų varžybas. Suvežė* šunis 
iš trijų valstijų: Iowa, lllionis ir 
Wirconsino. Iš viso varžybose 
daljrvavo 102 šunes.

Gražiai rudenio spalvomis pa
sipuošęs Lietuvių parkas atrodė 
kaip vžėrynas, nes prie kiekvie-1 
no medžio ar krūmo buvo pri
rištas šuo ir laukė savo eilės pa
sirodymui. Užuodę rakūno kva
pą labai nerimavo, lojo, staugė, 
cypė; tai retai kur girdimas šu
niškas koncertas.

Miške i didel. ąžuolą įkelta 
dėžė, kurioje uždarytas rakūnas. 
Aplinkui ąžuolą, maždaug 50 
pėdų diametre baltai nužymėta 
riba. Čia stovi teisėjas ir stebi, 
kuris- šuo pirmas pasieks apskri
timą ir pribėgs prie rakūno. Nuo 
ąžuolo per mišką ligi parko var
tų riuvelkamas negyvo rakūno 
kailis, suteptas rakūno tau
kais. Iš užuosto kvapo šunys tu
ri surasti rakūną. Grupė, susi
dedanti iš -lO dsunų, ‘sukraunami 
į sunkvežimį ir • nuvežami prie 
parko vartų. Davus ženklą, ‘šu
nys paleidžiami.. Pirmutinis šuo, 
pasiekęs rakūną, gauna 15 dol. 
premiją. Kaip praėjo 10 grupių, 
buvo paskutinės varžybos, Iš . 10 
geriausių išrinko patį geriau
sią, ir tas gavo didesnių premi-

ta Londone 1980 metais. Tad ir 
tariama, kad dail. A. Tanicšai- 

. tienė vra pasaulinio garso gribe- yra surengi - H - j v u leno kilimų meistre.gusi say'o meno darbu parodas, j . % v ..... .25 • - 1 Dail. A. Tamošaitiene ir jos
vyras Antanas, taip pat dailinin
kas audėjas, tautinio meno ko
lekcionierius, yra parengę ir iš
leidę ; monumėųtaĮi^A lietuvių 
tautinių drabužių knj’gą anglų 
kalba — Lithuaniart National 
Costume 1979 inętąis. Leidinį 
subsidijavo Kanados valdžia.

Galerija. kurioj.. įTuimet 
vj’ksta dailininkės paltxla,' yra 
išleidusi jos vieno, nepaprastai 
gražaus, didingo kūrinio, gobe
leno darbo kiliriįtf į -Sekiriinės 
Lietuvoje” atviruką. Atvirukas 
plačiai skleidžiamas kitataučių 
pasaulyje ir jis -puikiai repre
zentuoja lietuviui tautinį mieną.

Tenka tik linkėti darluWlBtei PAVERGTOJE LIETUVOJE
DRAUGOVININKŲ VEIKLA,

G. Kretavičius -“Valstiečių 
laikraštyje” rašo:

— Gyveną Venckūnai prie pat 
kolūkio fermų. ? •

Sutiko Jonas Venckūnas- kol-i 
ūkio, partinės organizacijos .sek
retorių Vincą Deimantavičių ir 
sako: ' -
. ,—- Ateikit rytoj vakare pas 
mus; pamatysit; kas darosi... 
Ajai ająi. .■

Cosmos Parcels Express Corp. T 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE, 

|M1 W.,65th St, Chicago, Hl. 60€2> ♦ Tet Į25-27U 

▼. K1EANTI1CAI r

> EAUM1S L1MJE, raiytojoir Petronėlėj; OrbitaftėB atfl*
minimal Ir mlntyi apie wmenis fr -HeUs Uefnvoje Ir plr. 
matrial* bolševikų okupacijos meteli. Knyga tiri 234 pnalapiM, 
bet kainuoja tik 83. l i >«i<

'9 JULIUS JANONIS, poetai Ir revoliucionierių*, nesupraB* 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po^ 
riją. Dabar būtų jf galima pavadinti kovotoju ui žmogans telsec 
Kayj?* JT» didelio formato, 265 puslapių, kainuoja W.

> BATTKTNfS NOVELltS, M. Eoačenko Mryba, J. ValaJčte 
vertima*. XM pat. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina IX

Knygos gannamoa Naujienom, 17N So. Ralalad St, Chicago, 
IE MM. Dfaakast pilta, frtMQ laieH JoafllSaao MHflrnri

čius nakligonininktis galima 
puikiai matyti. Tema kelia ma
lonias asociacijas — Lietuvos 
sodžiaus nuotaikas, praleistą 
jaunutės metą po tėviškės dan
gumi. .į . V .

Kilimams naudojama medžia
ga: vilna, linas, medvilnė. Iš ne
gyvos medžiagos sukurti gyvy
bės pajautimą, jos išraišką, iš
šaukti dinamiką, tai yra ne eili
nio sugebėjimo reikalas, tai 
m;istrės darbas, kokia ir yra 
dail. A. Tamošaitienė. Galima 
drąsiai teigti, jog vieno kurio 
šios dailininkės — kilimų meist
rės darbo įsigijimas yra aukšto 
meno skonio patenkinimo ir 
tautinio pasididžiavimo reikalas. 
\’a, ir kainos, palyg: 
aukštos, atsimenant 
skambų vardą ir jos 
darbą.

Yra išleistas anglų 
parodos katalogas, kuriame pa
tiekta dailininkės dviejų kuri-! 
nių nuotraukos ir jos pačios fo
tografija, kilimą audžiant. Pa
tiekta trumpa biografija ir nu
rodytas jos nueitas meno kelias. 
Pažymėta, kad A. Tamošaitienė 
meno- mokslus yra baigusi Lie-, 
tųvoje. kur ir kad

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tei- 
ttnlų Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atriTninimai apie dainą 
Jventea jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais ducmenimlf 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcrtarplo buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už SX 5.

• LIETUVISKASIS PAMARYS, Henriko Toroo-TsmaJaugfa 
įdomiai paraiyts studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* h 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiymal įdomūs kiekvienam- 
lietuviui Leidinys fflustruota* nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritov&rdžlų pavadinimai Ir Jų vertMaf J vokleBų fa&ą.- Labai

nos rankos sustingimą, 
dieni išvyko į ligoninę, 
nėję daktaras nustatė 
širdies daktaras nustatė 
sikartdjus, sekmadienį, 3 vai. po 
pietų, jis užmigo amžinai.

Palaidotas Kalvarijos kapinė
se soalio 13 dieną, Atvyko į šį 
kraštą po Il-joio pas. karo. Dū
savo dėde Juozą Bacevičių, dir
bo Barber-Colman Co. Paliko 
didėliame nuliūdime žmoną, 
kuri yra ne lietuvių knJmės, dvi 
dukras ir du anūkus.

Ilsėkis ramybėje, mielas Al
girdai. Tavo sta;gi mirtis parodė 
mums,koks trapus yra mūsų gy
venimas. Kaip greitai retėja mū- 
*ų eilės, nes tu esi šeštas:s lie
tuvis, miręs mūsų kolonijoje 
1982

Minkšti viršeliai. ■: jtaina $15.
< -- - - . .

: ’ Persiuntimas — $1. -

•• IŠVYKA Į GAMTĄ
Rugsėjo 18 dieną R. L. Ben

druomenė ir BAT.Fas suruošė, 
paskutųię šių metų išvyką į gani 
tą-—'j Lietuvių, parką.

Diena pasitaikė, labai graži, 
svečių, turėjome gana daug. 
Chicagps ir Cicero atvyko pilnas . įdomu 
autobusas. Matėsi svečių ir iš, 
toliau.:' Indianos, Michigano ir Į 
Wisconsino. šia išvyka linksmai 
pasidžiaugėm gamtoj e, o iš gau
to. pelno papildėme organizacijų 
kasas. ( .
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Gražia -retorikos maniera B 
Vyliaudas pradeda savo rašinį 
.(Darbininkas Nr- -37, lSk2JX. 
10), duodamas antraštę “Vaizžy 
tinės dėl pirmavimo — kova lie 
tuvio prieš lietuvį”. Retorikos

Kanadoj* 
■etaaa - - 
>e®ei dk? — 
T-acam -MŠseėd,.

Chicago $$5.00 per year, $3400 w 
dx months, $12.00 pe£ 3 b
»iher USA LoalrtSei $40-00 per Jte 
V "tOO per ėl month*. $12.00 pw 
threė months. C*nad» $45-00 per year 
sther countries $48.00 per yec.

-usT^rMūnun* tr wo tikslui s« j 
dramatinė. Skafti bStss k ne-j 
rūtas h»nė$«HK, nusakyti pa-^ 
trirrdfniaiTi pagyro Itashii, pari 
renka antrinę antrasrę “3® metų Į 
Lietuvių tBentkuomenei Ameri-l

Nepriklausomos Lietuvos -karo laivas

pusei znetŲ _____
trim* ▼n£npgi*rrt« 
vienxm mėnesiui

aivose JAV Tietose:

M5XX 
S24.0C 
I12JX 
JMC

term g dienius. k^ajža.N«ajto< Bt& 
drove, 173$ So, Halrad SU. ekleru
& 3080L W-blOk

H&00

NAUJIENŲ rištinė atdara kisdisn, išskyra*

džra balsuoti paštu. Kas -tarnauja kariuomenėje, kam tar-'* 
nybos reikalais rinkimų dieną reikia kdtur-būti. tai tiems• 
iš anksto pasiunčiamas balsavimo lapelis, jie parenka ! 
mėgiamus kandidatus ir pasiunčia'ten/kur jis yra Įtrauk-: 
tas į rinkiminius sąrašus.

Mūsų bendruomenininkai, nesudarę .rinkimimų sąra-Į 
šų, glėbiais nešė neva atsiųstus paštu vokus, ir “bą!savo"J 
Toks elgimasis sukėlė nepasitenkinimą tokiais balsaVi-’ 
mais be sąrašų ir balsavimas paštu pagaliau .suskaldė. 
Bendruomenę.

Visiems 15-to rinkiminio distrikto balsuotojams pa-į 
tariame balsuoti už senatorių Frank D. Savičką. Jis da»4

Antradienį visi lietuviai privalo balsuoti
Ateinanti antradieni, lapkričio 2 d,, Amerikoje vyks 

daliniai rinkimai. Krašto gyventojai parinks -pareigūnus 
Įvairiems savivaldybės, valstybės ir teismo organams..

Turėkite galvoje, kad Įvairius pareigūnus rinks tik-, 
tai Amerikos piliečiai. Kas gyvena šiame krašte, bet ne
įsigijo Amerikos pilietybės, tai negali balsuoti jokiuo-; 
se rinkimuose. Kas ne pilietis, -tai gali džiaugtis Ame
rikos piliečių nustatyta sąžinės, žodžio ir spaudos laisve, 
bet negalės balsavimuose dalyvauti. Didelė lietuvių dau
guma, ilgesnį laiką pagyvenę Amerikoje ir negalį grįžti 
Į igimtinį savo kraštą, įsigiję Amerikos .pilietybę, gali; 
dalyvauti įvairiuose rinkiniuose,-.^ra ii* tokių,'kurie Amėj; 
rikes piliečiais netapo.-Niekas jiems nekliudo-čia gyventi, 
bet jie neturi Amerikos piliečio teisių. ‘ • '.' h

Visi Amerikos piliečiai privalo būti įtraukti į rinki-; 
minius sąrašus. Jeigu Amerikos pilietis nėra įrašytas Į 
rinkiminius sąrašus, tai jis balsuoti negali. Rinkiminiai 
sąrašai turi būti sudaryti iš anksto. .Rinkiminiai sąrašai 
privalo būti sudaryti bent 30 dienų prieš rinkimus. ‘Sąra
šuose turi būti įrašytas piliečio vardas, pavardė ir gyve
namoji vieta. Kitur Įrašomas ir amžius. Kinkimai be rin
kiminių sąrašų yra -neteisėti.

Kai nėra rinkiminių sąrašų, paruoštų iš anksto, tai; 
tokie rinkimai nelegalūs. Tokiuose rinkimuose gali daly-k 
vauti kas tiktai nori, ar jis turi teisę rinkti, ar neturi. 
Jeigu balsuojame be sąrašų, tai rinkėjai gali balsuoti ne 
vieną, bet po kelis kartus. Tiktai .sukti politikai balsuoja 
be sąrašų. Kai tokius-sukčius išaiškina, tai amerikiečiai 
juos sukiša į kalėjimą.

Rinkėjas privalo balsuoti ten, kur jo vardas ir pa
vardė yra Įtraukti į sąrašą. Pileitis privalo balsuoti ten, 
kur jis yra įtrauktas į rinkiminį sąrašą. Jeigu jis norės 
balsuoti kitoje apylinkėje, tai ten jam neleis balsuoti. Jis 
turi važiuoti ten. kur gyvena. Jeigu leistų balsuoti ten, 
kur balsuotojas nori, tai jam galėtų užeiti noras balsuoti 
po kelis kartus. Jis galėtų balsuoti du, tris ar daugiau 
kartų.

Kas negali balsuoti savo apylinkėje, tai tokiam lei-

j Tarp kita ko, V.yliaudąs savo Ii, kaip tokia charta perėjo per 
SSfJsdešiniUes iwetų tarpsnį retorikos -rašinyje, kalbėdamas mūsų lil)eralus ir socialistus, bu- 

sosfkrauja į Bendruomenės .apie .konstitucijos nrganizaci- vusius tuo laiku VLIKe’.V. Sid- 
.'krepšį, pašalina iš kelio visas nius pagrindus ir Chartos išeivi- zikauskas aiškina, kad emigra- 
-kitas organizacijas, .sambūrius, I joje lietuviui nustatymą parei- .rijos į visus kraštus išvakarėse 
pranoksiu "TWO‘-ką huMkribia,:kad gų, ryškina tris principu^: J. L. | chartą priimant, buvo.laikoma- 

< -.viena -BetaViu fO^įanizacija j Bendiuomenę sudaro visi lietu- 
, . , t- -»r -t* A • tai- ne- i vių kilmės žmonės be religiniu,

giau negu kuris Jntas^ padėjo JlarąuettejPąrko^gyven-| #^ge^jp.^v0 ye’ik- ideologinių ar politinių įsitikini-
ila tiek aukštai -iskėlh ^Lietuvos,., -mų ekįrtumų. Priklausymą Ben- 

t -lietuvių kultūros apraiškų. poH- duomenei lemia žmogaus gimtis
— kraujas, nežiūrint -į tai, arčiam .reikalui atėjus. Ar taip da- 

1 kas to nori, ar nenori,. ' - ,
- Šiąm ..principųp nepaprastai 
;gerą atsiym^ .davė VAI' “Dir
vos” ;Nr. 37; pu. jk.30 d.,

.^skyriuje “Iš; kitos pusės”, 'kurį 
ištisa? ir pakartosiu;-■. f

, ...B. Vyliaudaš rugsęjo 10 d. 
iDarbįnihke, rašydamas apie 
iBendruoinėnę, tarp-kita, ko tri-;, 

. ;gią: “Prikiaušymą' Bendruome
nei lemia, žhtoga'us.giįhtisekrau- 
'iasį bežiūriu t *tąi, ar kas. tenori,

. ..... .... .,,. ,, 
ry^e4fetinaų 4auta,-.ęgzistuQjanti kongresas nutarė įsteigti Pasau- 
BŽ-. ,Ljelu.vps. toriteriii^ -gribų.. 
jVeik^iriChųki^tįjį^eš Bend- 

> la'rlgri^ - - .rieikshiais, 
j>ri^’;i»ėįą. Uūtg’;’^Taiįpa^ari: 

liulaidau,. eidaMiaš,^as,gydy< 
to ją; paprašyti’muria'tįĮr mano, 

: tautybę is kraujo.,-UrijėĮ«d dar 
lokio rtyrano .negirdėjau, -tačiau,r 
kaip įjau -binto ..pastebėta -šioje < 
.atkarpo^dJetuviu.. Fondas jad 
Jihajįsąy opirštų, nuospaudų; nag-;- 

____ ___  _______________ _ trinamu ^tmĮu-pąsiskMįtymtt^ 
nių 'Draugiją. V<&įeĮ^ję| ;kuri^ 

diciną^ipazangą, gal. rasti ir kiti, 
fičiški ženklai,'’-nide^dą • žuio-. 
gaus .priklausymą vienai ar ki-J 
fąį tąutai. \ 

•‘ .Faktinai naciai M’.įąu ieškojųį 
prieš - 50 metų. <; ,įras;,vedayprjė

tojams apsiginti nuo Chicagos miesto ardytojų, pasiryžu-į 
siu niekais paversti visą Chicagos miestą.

Sen. Frank D. Savickas dirba naudingą darbą Illinois’ 
Senate, Darbo komisijoje, ir priešinasi .pastangoms pa
kelti nuosavybių mokesčius^ina vyresniųjų ir dirbti ne-;

tinių problemų--ir ’taip sėkmin
gai pristatyti jų. plačiajai Ame- 

. rik os visu om enei..‘ 1®. 1 idej -i 
,. ... .. . .• , • - i- v ; ..apjungti-svetur gvvenaiYčius-iie-

gahncių piliečių teises, ir stoja uz pagrindines zmogausd buvusi sena.ėKoi 
t-—--. ’ 4 ' ė ;krĮstąliząy^,:pTašjąrdig4k

19SI m; baigiantis, būycr.Įsteigta;
• Draugija Užsienio Lietuviams, 
Remti; Pęt- Ją1 Lietuvos vyriau:. 

-sybė' skyrė;lėšas iužšiehioĮ liętūį 
viųparamai. 'Draugijos, svaįbiatt-j 
siu nuopelnu -laiko
■pitt^a jiiėšisj -Sušauktas- pirihasis- 
pąšąulib

■teises.
Visiems Amerikos lietuviams, gyvenantiems Chica-Į- 

.-goje, jos primiesčiuose ir visoje Cook apskrityje, pata-Į 
riame balsuoti už šerifą Richardą Klrodą- .'šerifo aparei-!- 
goms. Jis labai gerai pažįsta rusų pavergtos Lietuvos da< 
bartinį gyvenimą, jam gerai žinomas Chicagos lietuviui 
gyvenimas'.' ^Įis k‘yra<.vienintėliskpareigūnas^ kuris savo' 
ųstaigem. prišnė didžiausią teisingų, .x&ąsių Įr ąfesa^į^ų; 
lietuviu skaičių iyą^riėms pareigom^^lrodas^k^;^^;. 
mnkas,!;gyrie pagrindines žmogSąaš ..j^aesb^/astneniškąl' 
nukentėjo, kai pagrindinių teisių ir dęmoi^tr^ijų'kiMų- 
-simas pasiekė miesto .‘centrą.* 
bet jo senelė Amerikon atvažiavo iš

-Lietuviai privalo balsuoti u-ž dibariinį asesoriui 
Thomas C. Hynes. Jis lietuvių rėikalūs labai.'gerar pą-č 
žįsta, nes gyvena lietuvių apgyventoje Chicagos miesto^ 
dalyje, atvažiuoja i lietuvių rengiifiuš, ^t^Vėda- savo:'’ 
vaikus ir lietuvių sueigose tardavo' žoči, ilgindamas iliė-* 
tuvius dalyvauti visuomeniniame gyvenime-įr.iginti ?sąVo 
teises. Asesorius Hynes priešinosi Apecižfių.mokė^rilįtįiri 
metimui namų savininkams, bet buvo., piųver^as^riįthti 
aukštesniųjų pareigūnų primestus patvafkyiftds.'p- '

George W. Dunne pažįsta pavergtos. Lietuvos-reika
lus ir niekad neatsisako, dalyvauti ALTo renginiuose. C-j

Lietuviai jokiu būdu negali užmiršta.' Frank Anuun-’ 
zio ir privalo balsuoti už jį. Iš Kongreso-atstovų, išskyrus’ 
Dante Fascell, Frank Annunžio geriausiai'supranta ’Lie
tuvos pavergimo klausimą ir nepraleidžia' įprogos kelti 
Amerikos Kongrese tarptautinių teisių laužymą Jjaverg- 
toje Lietuvoje ir neduoda rusams .ramybės tarptautinėje- 
arenoje. ? ’ ' ; ’- ”" Jč f

Bus renkama visa eilė kitų pareigūnų Įvairioms savi-* 
valdybės ir valstybės pareigoms. Turintiėji’teisę':balsuoti 
privalo pasirinkti pačius-teisingiausius ir -doriausius,.,ir 
duoti jiems savo balsą.

'ji Jpas^uĮĮb,-
kųre:<fe$arlį^y^^ma'lĮetųynf 
jb§įĮb-UQinėnei. -.A.':/A.'-'"’?-y
• - V * '-- *■ ***- 3 r < J?,- ■. '■yt

--NernĮnčdihnas iDtaugijos X z--
sienio
šaulio jLietuvių /'Sąjungos, -,ęū> 
.veiktų ;da^ų,i-nu41^W^?;,-^^ti- 
■.ha; {kad ’.A-iLYfe A4ėlto5*rtfkr3ją ■

reikią laikyti Lietėrių TTiėi^į 

sudarė, apie 70,000ilėtuvių,^gy-r 
veriančių stovyklose“.’' '■

Pati LB gimė *1946 m. kovo 
,3-4 rifenomis Hąnau slosykloje' 
suvožia vinie, kūr VLIK© 
priimta, paruošta jpersiofgįfižžą^f. . , . . ... .. . ,,. s. .. ,r. .
vimo konstitucija; Bet jau vnūo ^Modėniingos-. prieš Įį.- Beudrtio- 

■čia ir .prasideda Bendruomenės^ menės .LietayiihĮCližrrtą-nųkreip-. 
bėdos. Neradau kada buv© duo
ta patvirtinti išeivijos lietuvių: 
visuomenei Lietuvių Charta-ttu-" 
ri nustato ar nustatė, fcje&fie-į

mūsų liberalus ir socialistus, bu-

-si žydų pavyzdžio. Bet,.kaip ma
tome, šiame krašte, žydai irgi 
.neturi tokios visiems privalomos 
Bendrumenės. Jie ginčijasi savo 
.tarpe ir sutaria tik kokiam svar-

,rorae jnes? Vietoje sukus sau 
"galvą apie nuolatinę organizaci
ją, verčiau mesti kokį sumany- 
. mą, '.kuris, j ei ne visai kvailas, ir 
.'tinkamai išaiškintas, net ir ■ da
bar sulaukia talkos.

'• “Metafizinis” tautus aiskini- 
riiaš paprastai susijęs su-.politi- 

IfteĮais uzipąciomis. Tas-pats Vy- 
llaudas primena štai ką’-.

" f935 m. rugpiūčio mėn.
.sušauktas'pirmasis lietuviu kon- 
■grėsas Kaune.'. • Be kitų dalykų,

►tįr išrinko 10 asmenų

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA 

(Tęsinys)
Juozulis. vieno žodžio netardamas, tuojau iš

krapšto iš tik jam vienam žinomo užkampio porą 
šimtų ir nesvyruodamas įduoda Jankeliui.

— Nors raščiuką iš jo paimtai, •— bara jį 
žmona. Jankeliui išėjus. — Kaip gali jam taip 
be niekur nieko skolinti pinigus? Vistiek, kaip 
balon meti.

— Nesirūpink, — ramino žmoną Misiulis: — 
Jankelis ir be raščiukų atiduos — neapgaus.

— Apgaus tave žydas kada nors, — perspė
davo jį vienas antras kaimynų. — Vai, verksi ta 
.«evo pinigų, kad žydu pasitiki!...

— Nesirūpink, neverksiu, o jei tektų verkti, 
tu man ašarų nešluostysi, — atsikirsdavo Misni- 
lis. — Tau be vekselio neskolintau,'bet žydui ga
lima ir be vekselio...

Suprasti žmonės negalėjo tokio nusistatymo, 
ir todėl visai ėmė spėlioti. Pikti liežuviai net gan
dus paskleidė, kad ne Jankelis, bet per Jankelį 
patsai Misiulis “turgų varo’’. Kiek buvo tiesos 
’ose kalbose, negi kas gali atspėti.

G.'l Hip. d*gal ir'—nė.. . *■ ' 4 ?
Patogiau buvo Jankeliui prekiauti su nmte- 

rimis. čia retai jam tekdavo už pirktas prekes 
’’ Dažniausiai atrilygindavn irgi

tos minties, -.kad -.pati. .£harta« 
.nors -rašyta .jau .po Aaro, -nėra 
įjj&si^davusbž prieš,karą beveik, 
jrisoje. Europeje, -popi&iarios. fa-J 

nam lietuviui pareigas savajai- (biznio idėjos-- .Kaip fctaip su
taptai, bet chartoje yra ir-tokių;.Plasti leiguną,-kad>žmgUS;pri- 
principų, kurie yrą neaiškūs,‘kū-b’klaiiso.bendFUomenei ^He.su m&,.

žąja, bet didžiąja B),“ar "kas to 
nori ar ne”.

Ūž tai man būtų įdomu patir-

principų, kurie yrą neaiškūs,’kū-- 
riuos nevisi ■ lietuviai išeiviai 
•supranta, --kuriems -.pritaria ir, 
juos remia, < ’ ' - -
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;P^tUUl^Hįr' iši'ink.0 10 asinenų 
'■ -^ja» ši sąjunga savo 

yrildps nepradėjo)’ nes -'dėl ją 
steigiančių asmenų opozicinio 
nusistatymo vyriausybę atsisakė 
Įremti ją”. ' i • . ‘ " j

jSįivahpe. aišku, 1-^d jokia į»u- 
ytereui’.vyriausybė negali pakęsti 
-dar ,aukštesnio “taūtinio” ■ orga- 
JįO, kurio vienintelis, tikslas bū- 
M JĮJ nuversti... Ū&icagę jsi- 
Jeisti JBendruomėnės ir ,ALTas 
;dei to nenorėjo,,; .” — įduoda V.y- 
Jiąudui atsakyiiią V\T Dinvoje.

Antrasis Vyliaudo :sttfantaiuo- 
_,tas Ghartos principas .taip nu- 
ą'akomąs:. “Bendruomenė .nėra 
^organizacija įprasta- prasmę, 
i^aūgija ar sąjunga.; Ji-yra 3iė- 
ttfvių tauta, egzistuojanti dž 
Lietuvos teritorinių ;ribų. -Kaip 
tokia, ji neatstoja nė vienos vei
kiančios, draugijos^ sąjungos, 

.organizacijos ir -nesiekia A jom s 
vadovauti ar diktuoti savo^Iią. 
Priešingai, Bendruomenė skati- 
,na visų organizuotų virnetn 
veikla tautinio išsilaikymo nau
dai’'.

(Bus daugiau)

prekėmis: muilu, adatomis, siūlais, šukomis... ' vargšą žydelį/plūstų? . 
Ir daugeliu kitų atvejų buvo Jankelis kaimui.

patogus. Nors jis jokios krautuvės >nelaikė, jokį|.-

linga, pas jį buvo gailma -gauti, .Pritruko kamr 
druskos, nėra reikalo, pasakysim; žiemą arkite l 
miestelin varyti — gausi-pas Jankėj /priveikė 
balo, ir jo susiras pas Jankeli; pfirėikė^egtaklj^ 
siūlų, adatų — ir šio gero Jankelis tusi užtek 
tinai...

Ir viskas ne brangiau, kaip miestely krautu-, 
vėse. ir ne už grynus pinigus — galima su.Janke-, 
liu atsilyginti kiaušiniais, kruopomis, mfftais..n

Ne, aš neimsįu. Vežk 
sau Merkinėn, .ten. susiras, kas nupirks.■; x 

>. 'Kai ėmė žntenės Riaukti Amerikon; uždar- 
patentų neėmė, bet visko,.kas sodStefe jnra^iką- pjauti ;riefi£ prievolės norėdami iš-rl

‘ vengti,,Janl«fis ir ^čSa surado sau uždarbio.
iBuvo^mingf/prieSkariniai laikai, kadaAme-; 

važiuoti nėfcifkėjo :nei pasų,, nei tižų, tikt 
sveikam ikūti, nesirgti, trachoma ar -kita 

ŽkreČtemąjn liga’ir turėti šimtą rublių kl
ikas tave paglobos,, slaptai 

nakčia per sieną perves, į'jūras nuveš, laivan 
pasodins, bilietu aprūpins ir dar, Amerikon atva
davus. ant kranto tave sutiksi ' y A' . • -

Petras pajuto-tokį skausmą, jog nenoromis 
-sudejavo.

Atsisėdo ant lovos, surietė kojas po savim ir, 
susiėmęs abiem rankom -už galvos, ėmė linguoti 
čia į vieną; .čia įikitą' pusę, lyg žydas poteriau- 

, damas. ... , .

kuria
pažvelgė- v-

—,Kas ..tau, sūneli? Ar-skauda ką?
■Sūnūs įdek o '-neatsakė, galvos nepakėlė, tik 

dabar ėmė linguoti įiptiešak j ir.į užpakalį.
Motina priėjo arčiau ir atsistojo susirūpinusi 

priešais.
Žiemos ilgais vakarais susirenka ’

vakaruškosna, panori pasilinksminti, išgerti, mer- 
gas pavaišinti — nereikia toli Vtfžiaotb pas Jan- 1 
kelį susiranda ir degtinės vienas •kitas 'butelis, 
-prastos ir saldžiai atmieštos, ir gardžios “chalos”, 
'kurią pati Jankelienė -kepa, ir saldainių viena ki- f 
ta sauja... . x j

Jei bernams šiuo metu nesusiranda pinigų, 
nedidelė bėda: Jankelis palauks be palūkanų,,. •

Vienas tik buvo jaunimui nepatogumas:- mė
go ir bernai, ir mergos, tėvam* nematant, nil-, 
džiauti ar tai javo, ar tai kito daikto. Bet Jankelis 
atsisakydavo imti. • /

— Ar tėvas žino, kad iš jo aruodo pasiėmei?
— klausdavo tokiais atvejais Jankelis. - ’ ’ - ,

— Kas tau darbo, žino ar ne! Atnešiau, tail 
ir imk.

— Kad tavo tėvas, sužinojęs, pyktų ir mane,

'Greita' laiku Jankelis pragarsėjo, kaipo yie- 
rūas patikimiausių tos srities veikę jų. Ne- vienas 
žmogus-prw^jo per jo rankas, nė'vienas ąt^įo pa-^ 
galbb ftrimingai pateko Amerjkou.$ . 1*- , ;

Apsukrus, buvo žydas Jankelis,- ir Rapiūnai- 
■visai (pamaftačtaiigyrtsi savo žydu JankeHu ..

—*- Nėra taki^>reikalo,fbrol. kurio Jartktftis ne- 
sugebėtų ;itlikti ! ^Ąpąukrus- mūsų žydria.V.

. | , M-
Lukošiūnas 'getras rpabudo nūnai gana vėlai, 

^ird&buvo neramu, lyg nu jautė,.W Atarėjusi 
ištikti kažkokią nelaimė* ar jau ištikuriĮ bet ikb- 
Jčia, p^iriirtinti negalėjo. Gal kažkas hogete; prisi-;- 
sapnayp, bet visi- sapnai irgiisgaravo iŠ 'guJyoR. 

*’ ylSteGga. kaip ylos įdurtas,^ašoko-iĮ- atsisėdo: 
prisinrinė, kas įį vakar .kankino, kodėl užmigti 
itgai negalėjoj- kokie ^apnai jį kamąyo >*- Merotė ' 
už vyro teka, siandieh pas Žlabį vakaronės!...

— Gal dantis skauda, vaikei? Ko tyli ir nieko 
nesakai?/ •

.Petras kojas žemyn, atsistojo ir pri
ėjo stalą. Nieko .motinai -nasakydaiue*. Atsisėdo 
-gate, parfitre gstvą rarifctJinfe te v® sudejavo.

—'Kasgiitau, vaikeli? — sugniaužusi ranka < 
gmrtfrnod rtrotina. Jf prisiminė, kad prieš daugel 
metų-tokiu pat būdu ksžko šiėlojosi vyras. Paskui 
susirgo ir .mirė -

— Sūnėli, -gal tau trūkžoh’ų išvirti? Kas^i 
dabar taa -Sa atsitiko? Vakar, rodos, sverkutehs 
buvai... pusigimdo, vtea tai .prisiminusi, mote
riškė. priėjo ir apkabino sūnaus gaivąy.prigląUdė 
ją prie segios savo krūtinės... y, . - ’ ■ . ' ,

— Negąsdink manęs ^iheli!... Neslėpk,r iri 
ką skauda., v -
, daugiau)

I — Xainfenos, Chicago, HL — Friday, Oct. 29. 19g2
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Charles Stasukaitis

EUDEIKISTri.; 562-2727 arba 562-2728

(Tęsinys)StfYk* B55-45O6, Pas* 06054
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Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stones, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
iš WTXS stoties, U10 AM banga, 

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60621 
Triet 778-5374

DR. PAUL V. DAKGIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wosrchostcr C immunity kJini kos 

Medicinos direktorius 
1^33 S. Manhekn Rdn Westchester, 111. 
VALANDOS: S—3 darbo dienomis

ateina aplankyt -gyvųjų, prašy-
»< - ■. t damos, kad jie mel-tusi už jas.
Mažu vaikų vrietes, kunoo pa- ;

VAKARŲ VĖJAI
1X2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
.vnžehaL Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigu* 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

(312) 2264344
‘Lietuvos Aidai”
KAZB SRAZOXIONYTt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W« 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st SU Tai. 737-5149

Tikrini Pritaiko plriniy^ 

ir “contact lenses*’.

INKSTŲ, FŪSLRS 1R 
PROSTATOS CHIRURGIŲ 
2656 WEST $3ra STREET

Ofiso telefonas; 776-2MC,

F L U K i U A

laidotos dar vystykluose, nega
lėdamos paeiti, riedėte rieda 
bažnyčion... Kiekvieną VėKnių 
vakarą jis (dvasiaregys varpiniu 
kas) eidavo į kapines mažų, ne
galinčių paeiti, vaikų vėleliu, 
bažnyčion nesti... Užsikabinda
vo jos už juostos, ant pečių su- 

į lipdavo, į kiek\ ieną, ranką po ke 
j turias paimdavo ir nešdavo baž“ 
į nyčion. Iš bažnyčios vėl į kapus

nunešdavo. ” (LtAd 1938 m. nr.’ 
494.—Plg. Bas. 115, nr. 2 iš Maž.. 
Lietuvos.). ' . -

2. Numirėlių vėlės iki aušros 
ta (Vėlinių naktį būdavo lais
vos ir jos eidavo savo (.namiškių 

. aplankyti. Tauragė, . LTA,1284/

1
RUSAI KALTINA LEN

KIJOS BAŽNYČIĄ

Spalio 10 d. Sovietų rašytojų 
Laikraštis Literatumaja Gazieta 
atspausdino straipsnį, kuriuo 
aštriai puolama Lenkijos Kata- ; 
likų bažnyčia už “fašistinių 
banditų77 rėmimą ir skatinimų; 
kontrrevoliucij'os.

Bendrai paėmus, Kremliaus 
susirūpinimas dėl neramumų 
Lenkijoje aiškiai atsispindi So
vietų spaudoj e/bet šį karta laik
raštis sako, kadfBažnyčia yr^ 
įsivėlusi įį uždraustos profsąjun
gos “Solidarumas” veiklą. Ta 
organizacija ragino lenkus vyk
dyti sabotažą, streikuoti ir ban
dyti sukelti ginkluotą sukilimą”. lTA 1289/29&" 

'restates, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
SU Petersburg, Fla. 33711 

Tri. (813) 321-4209

. 3. Velirixii’’ dienoje -Dievas lei
do minusiems aplankyti savo 
gyvuosius giminaičius; gyvieji 
jų/ negali matyti. Aukštadvaris,

Kremlius sako: “Kunigai baž-j 
nyčiose aukoja karščiausias mal
das už suimtuosius nusikaltė
lius ir ragina parapijiečius išeiti

4. Po žėlaunojo mišparo visas 
dūsias paleidžia iš čysčiaus tada 
jos pareina j savo namus pas 
gyvuosius ir vaikščioja kartu'

į ^i-’PoiitKiiais negali matyti. Žagarė, LTA;

kaltinami “an t i socialistinėmis;
demonstracijomis, -įskaitant ir 
vandalizmą”.

chuliganais”. Kunigai taip pat

i -.

f

1293/209.

šios iš kapų namo. Simnas; LTAf 
2W/$S^-20. S

6. Per Vėlines vėlės sugrįžta f 
tas vietas, kur jos gyveno. Šiau
lėnai, LTA, 1300/509.

7. Tą dreną mirasitjjų vėlės

*

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automotnli&ms pastatytii

SOPHIE BARČUS
RADIJO *EIMOS VALANDOS

14. Visų šventų ir Uždusinęs 
naktį susirenka į bažnyčią tos 
parapijos dūšios. Vienas žmogus-

Vediji — Aldene Deufcw 
T*I«L: 773-1543

FIRKITE JA? TAUPYMO SONUS Į

Letdimai — Pilna apdriuda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŽER1NAA T«L 925-tett

Apdraustas parkraustymag 
S JvtWv atstumu 

~ AMTAKAS VILIMAI 
TaL 37*-lM2 arta 37M9H

“NAUJIENOS7’ K1EKVJEN- 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR KeiUtiS

Sažfadimiaia ir sdm&lieniaif 
nuo &30 iki 9^0 TaL ryta 
SMfiat WOPA - 1490 AM 

trilulivojamos ii mūšy ffydijof 
Marqvatta Parka.

STEPONAS C LACK IK SŪNŪS

i

«

■-

i

IH PRIM AR

dm 11 Į

Friday, October 2$, 1^2

(LACXAWKD

2424 WEST SIKUTC KEpubfic 7-12U
ll«2g SOUTHWEST HIGHWAY, Prioe Hilu, TU- 1.74-4411

PERK. KAUSTYMAI

Mūsų Sąjungos narei

VALERIJAI OSTRAUSKIENEI 
mirus,

jos vyrui Marijonui, sūnui Algirdui su šeima, Giminėms bei- 
Artimiesiems reiškiame širdingą užuojautą ir kartu liūdime.

CHICAGOS LIETUVIŲ PENSININKŲ
SĄJUNGOS VAU5YBA ir NARIAI

Nuo

1914 metu
7159 MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, IL
Midland 

nauja taupymo 
paskolų reikalu* visos mu
su apylinkės- Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimu. Mes norėtu
me būti jums naudingi ii 
-Uftvię.

SnkattA* rpdrr^rtCF? 
MKi &Q&300

2d67 W. & STRBea 
Chrrw*a. !L

TV1 
SO. 

Bridteview; fL 6O45Č 
Tai.

t
i RACHJO PROGRAMA
Į
J Seniausia Lietuviu Radijo progra

ma ^ujajoje Anglijoje, ž stoties
j .WL¥N, 1360 tono AM, vedos sek- 
■' ■ padieniais mn> 8 iki ffJO vai. ryte.

čūuu santrauka. Be to. kmnenta- 
rai, anaifra, 4atans, ir MagdutM 
Pasaką. 3i< prcęrMną veda Step* 
oas ir Vtikėtinu Minkai. Bizniu 
reikalais kreipto j Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 62127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namo* “Naujienos”, didelis pat
rinkimas betuvUkii knygų ir lie- 

tuviAioj flovMnu-

III
MIDLAND 
SAVINGS 
*»© UJA N A-VSOC'UkT’-O* 
4040 ARCHER AVENUK 

CHICAGO, ILL. 60632

Phone 25* *470

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight 

al oral
Gently. Depends 

Yoall Fike Hr iwiarf i> thb momi 
Clfcjcaiaied ur piTTs is 
“l^e Overnight Wcwidier?'

i nuėjo tą naktį į bažnyčią pažiū
rėti, ar ateis jo sūnus ir duktė, 
kurie jau visi metai kaip buvo 
numirę. Einant į bažnyčią jį ka
žin kas pamokino, kad turi pa
sienis užpuolus, turi juos mesti, 
šioms užpuolus, turi joms mes- 
kad jo nesudraskytų. Taip pa
ėmęs du ritiniu audeklo, nuėjo 
jis į bažnyčią ir mato: iš vienos 
pusės ateina jo sūnus ir atsineša 
peilį, iš kitos pusės — jo duktė 
ir atsineša virvę, o šiaip visa 
bažnyčia pilna dūšių. Tuoj sū
nus ir duktė puolė prie jo, o 
paskui anuos ir visos dūšios. Jis 1 
spruko pro duris, leidosi bėgti, < 
o dūsios vytis. Tada numetė jis 1 
ritinį audeklo ir dūšios puolėsi 
anų draskyti. Sudrąskę vėl jį

8. Per Vėlines Merna iš tų na
mų ir visos nurustųju sielos.Va- 
rėna, LTA, I31IF286.

9. Dūšių Zadušnoj, sako, tiek 
prisigrūsdavo 4į namus ar baž-

/ nyčią?) kad niekur ir vietos ne
būdavo atsistoti. Dūšios, sako, 
labai rakujas (ginčijasi) dėl 
maldų, katros neapieravotos. 
Tverečius, LMD I, 660/214.

10. Vieną kartą prieš šventes 
gaspaidinė lipė iššluoti trobą ir 
išbadyti smiltimis. Ryto metą 
žiūri, kad pilna, troba mažų pė
delių išpėdžiota. Iš kur dabar 
tos pėdelės, -namuose , nei vieno vijosi. Tada jis numetė kitą ri- 
mažo vaikę nėra. Tik atsiminu- tinį audeklo ir dūšios vėl puolė 
naši, kad Visi. Šventi, ’suprato,' si laną draskyti, o jis tuo metu 
kad tai buvo atėję jos maži mirę < spėjo .įbėgti. pas ten gyvenantį 
vaikai. Kaltinėnai, Telšių apsk.,' žmogų. Vilkaviškis, LMD I, 211/ 
LTA, 1-167/655.

11 Jeigu Uždūš'-nių naktį 12 
vai. motina nueitų j kapus*- tai 
pamatytų -mirusius savo vaikus. 
Šešuoliai,“ LTA,' 1341/61.

12;. Vėlinių vakarą galimauz- 
. tikti nežinomų,! -apleistų kapų: 
mat, tose vietose žybčioja avie

15.

’ 13. • Plačiai visoje -Lietuvoje 
remdamas- t^sėjatas. kadvidu-

Vėlinių vėlės rahdasa bažnyčio
je ir ten meidžias (klausomSšių), 
gyvam tuo metu i būti bažnyčio
je esą la&i pavojinga, nes jį pa
stebėjusios vėles', persekioja ir 
nori sudrąskyti,—- Žr. dar Bas- 
Vėl. 116 ar. 3, LTLi nr, 130.136., 
Sakmė 3558. “Numirėlių mišios”

nos labai rauda, ateina šlapios, 
— žemiškos ašaros sušlapina jų 
sukneles. Tverečius, YMD I, 
Sakmė 3525: “Nereikia mirusių 
verkti” (žr. TD II, p24).

15. Šią naktį prieš Uždusinęs 
Dievas atleidžia atsipakūtavo- i'' 
jusias dūšias i dangų. Liškiava, w 
LTA, V74/1537. >

17. Visų Šventų vakare nega
lima niekur vaikščioti, nes gali , 
dūšios išgąsdinti: sako, dūšios ; 
einančios (būriais) į bažnyčią 
melstis. Garliava, LTA, 495/ ■ 
-tu ‘ t

(Bus daugiau)

OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK
70 BE QBSEKYED JWI 1-7. 13SO BECAUSE...

Doctors of osteopaths , 
D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

foundation study 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

the toao's.

tcs
AK Atmet) OVMEM 
ŠIOM OF TREAT
MENT.

^.@/S PRACTICE 
[ HOLISTIC MENCWE, 
^TREATING THE 
WHOLE PATIENT

O*VFR

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St 

Chicago, IL 60608
24 Hear Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DEDŽIAUSLA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

i a
»

U

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0446

i
I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

<
1
I

TĖVAS IR SONUS I
I 
f

£ fl 
1

Triet 476-2345
s:

A.

Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

lA. * VII.* -•

-■ -......•.rrr-

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai Ir laidojimo direktoriai:

II

AMBULAMSO 
FATA RM AVIMASCUeM<oa

taši»t«vta TURIMI
KOPLYČIAI

YliOSI MUITO

DALYSE r

■flflj—JIĮf ■ I Wil—W I Į <

BUTKUS - VASAITIS

I3i
M*. CALIFORNIA AVE. TeL: LAIavKU >-1471
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— žvejų ir medžiotojų k’ubas 
“Ešerys”, kaip ir kasmet, šiais 
metais ruošia lydekų balių, ku 
ris įvyks JAV VFW k .iro vete
ranų salėje, 1131 So. IS h Cuort, 
spalio mėn. 30 d. Pradžia 8 vai. 
vak. Klubui pirmininkauja nau- 
jičnietis Alfonsas Kizlaiiis, ku 
ris su dar keliais nariais buvo 
išvykęs meškerioti ir parsivežė 
lydekų, kad visiems dalyviams 
pilnai užteks, šeimininkaus Te
resė Petkienė, šokiams gros ge
rus orkestras. Įėjimo auka £10.

S. Paufautkas

Reformatų parapijos patalpose. Kapinės bus atidarytos iki 12 
įėjimas iš šono, 5230 S. Artesian , vai. nakiiefc ievėtxiem<r visus ap- 
Ave., Chicagoje. Dalyvaus SLA ’ lankyti savo mirusius ir prisi- 
prezidentas Povilas Dargis ir minti visų žuvusių ir likusių 
kiti Pildomosios Tarybos nariai. ■ Lietuvoje artimųjų kapus, ir pa- 
širdingai kviečiame SLA kuopų gal <cnas tradicijas uždegti žva- 
atstovus dalyvauti. Po susirink -
mo bus kavutė. Valdvba I savo

— (R) LB Brighton Parko 
Ap Sinkė 1982 m. spalio 31 dieną 
rengia linksmą gegužinę - pikui 
ką Vyčių salėje ir sodelyje 
2155 \V. 47th Street. Veiks vir
tuvė su cepelinais bei kitais ska
numynais, baras ir daug įvairių 
laimėjimų, šokiams gros geras 
orkestras. Pradžia 12 vai. Malo
niai kviečia Apylinkės Valdyba.

kūtes. Žvakutes galima 
arba nusinirkti 
ičse Kapinėse. , .

atsinešti
Lietuvių

Lietuvių Tautinių
Valdyba

Kęstutis Truškūnas, admin.

Kapinu

ALT CLEVELANT3 SKY
RIAUS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Žemi — 
UAL £ STATI FOR SALI EIAL 1ST ATI PO* SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB fEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI8. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ■ • •

2212 W* Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7747

— SLA 6-osios Apskrities me^ 
tinę konferencija įvyks š.m. spa
lio 31 d., sekmadienį, 2:30 vai. 
po pietų. Lietuvių Evangeliku an'radienį,

LIETUVIU TAUTINĖS 
KAPINĖS PRANEŠA

Vėlinių Dieną, lapkričio 2 d., 
Lietuviu Tautinės •b

Metinis Skyriaus organizaci'U 
atstovų susirinkimas įvyksta 
sekmadienį, kcikrido mėn. 7 d., 
12 vai., Šv. Jurgio lietuvių para
pijos salėje-

Viso g skyriuje dalyvaujančios 
organizacijęs prašomos p ’aucš.i

MB

BUTŲ ^NUOMAVIMAS :
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS

* NOTAR1ATA5 * VERTIMAI. 4

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave.,— 7

.Sįl;

■ ■ - 1 ' " 1 ' ” I- ■ ■ — k

savo atstovus ir, jeigu galima, parengimuose bei minėjimuose 
susimokėti nario mokestį ($5) dalyvavome ir remiame jų veik- 
Valdybos iždininkui Broniui Nai- lą, tat ir mes visus kviečiame ir 
niui, 18414 Landseer Rd., Cleve- laukiam 
land, OH 44119, telef. 481-8472 
iki penktadienio, lapkričio 5 d.4

Darbotvarkėje: p r a nešimai,! je š.m. spalio mėn. 31 d. 12 vaL 
naujos valdybos ir kitų organų Tr v’ """ ‘
rinkimai ir skyriaus a teiti: s 
veikla. < A

Skyriaus Valdyba

gausaus dalyvavimo
1 mūsų R. L.B. Brighton Parko 
Apylinkės rengiamoje gegužinįė-

. vai. j 
-Vyčių salėje, 2451 W. 71st St,} 
(47th & Campbell). Lauksime 
svečių gausaus, atsilankymo. ■ 

Kor. Antanas Marma

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks lapkri
čio 5 d., 7 vai. vak., 'Lietuvio- 
Sodyboje, 6515 So. California!

VILNIAUS PIL S LEGENDA

Muzika ALOYZO JURGUČIO
Libretas AURELIJOS BALAŠAITIENES '

Režisūra LIUCIJOS BUIVYDAITĖS-AMBROSINI

STATO

į R. L.B. BRIGHTON PARKO
i APYLINKĖ KVIEČIA 

Į PIKNIKĄ

Pagal galimybes.. dalyvauja- j 
me ir i

(LB-nės daliniu rengiamus visus 
’ parengimus. Pavyzdžiui, kanau-
- ninko V. Zakarausko pagerbi

mas vasario 28 d., R. Kalantos 
minėjimas gegužės 15 d., Rock- 

į forde Amerikos nepriklausomy
bės minėjimas liepos 4 d. Visų

i dalyvavimų suminėti nėra gali- 
’ mybės, nes tuomet susidarytų 
. algas sarašas. v '
r_ Kadangi mes, R. LB Brighton - — Ketvirtadienį aukso uncija 
Parko apylinkė, visų apylinkių kainavo $428.

j Avė. Nariai prašomi gausiai da-į
remiame mūsiškių R.1 lyvauti ir kelti pastebėtas nege-. 

roves.-. Bus diskusijos iškeltais 
klausiniais ir kiti įvairūs svars
tymai. Valdyba

— Pagal oficialų Kinijos ži
nių .aegntūros pranešimą, šiais 
metais Kinija turės rekordinį 
grūdų derlių — apie 336 milijo
nus tonu. i1

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 visuomene kviečiama atsilankyti

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
_ Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1.
KNYGA IŠLEIDO CfUCAGOS LIETUVIŲ 

LITERATŪROS DRAUGIJA.
Knyga galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
mas. Savininko paskola 10%.
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

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings - 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685: . (Pr.)

READER — ADVISOR — PALMIST
READINGS BY

ONE VISIT WILL CONVINCE YOU.- 

Help and Advice On All Affairs 
of Life such as LOVE, HEALTH, 
BUSINESS, MARRIAGE, DI
VORCE, reunites the Separated.

Removes Evil and Bad Luck 
from you, and yours.

FOR. APPOINTMENT, CALL 792-2774 
6432 NO. HARLEM (Corner of Devon)

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are, 
Tat 927-3559

■■*
. D. t M E S I O ■ ..

52-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pefisinĮa* 

kam*. Kreiptis:
L LAURA IT1S 

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū- 
• Šių Stogus. Už darbą garan. 

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-J655 ar 737-1717

laikrodžiai ir toraagenyMc 

Pardavimu ir Taisymas 
1646 West rHh Straat - 
T»L REpuMIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59ŠCI

AL ŠIMKUS
* Notary Public 4 .

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

■ ~S DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

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

r Naujienos, 1739 S. Halsted St ' y y y
Chicago, IL 60608

Mr. K. Januta,

“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: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

HOMEOWNERS POLICY
F. Z***li*. A*est r
MO»% W. M "

60642, * 424-MM k

DR ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminhnua.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 ps\ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ii 

ausirūpinlmį -__________________ _

Dr, A- J. Gngsea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

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

BMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
G*Hm» taip pat užsakyti paštu, atsiuntus žek| arba 

money orderį prie nurodytos kainos pri
dedant |1 peraiuntlino išlaidom*.

|8.00

84.00
83.00

82.00

ITM 8a, HAL8TKD 8T, CHICAGO, IL IMU

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums galį datų 

padėti teisininko Prano SULC 
paruosta — teisėjo Alpbonst 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomif 
•ormomi*:

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoj*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

Tel 776-5162
2649 West 63rd Strėet

Chicago, HL 60629

ADVOKATO DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. Kodai* Ar*. 
Chicago, 111. 60629
Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IH DAR Kį 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS” ,

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, October 29, 1982,




